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 رورجم هب مسقم : تافاصلا . رج فرح مسقلا واو : واولا : تافاصلاو ©

 مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلا نم لدب واولاو . مسقلا واوب
 نيفاصلا ةكئالملا يا تافاصلا برب لصالاو . فلحأ وا مسقا يا فوذحملا
 . هلل ةيدوبعلا يف نيفطصملا يا

 - ردصملا ىلع بوصنم «تافاصلا# لعافلا مسال قلطم لوعفم : ًافص «©
 فوصوملل - تعن  ةفص «تافاصلا» لعافلا مساو . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 فئاوطب هناحبس هللا مسقأ وا . هماقم ةفصلا تميقأف هب مسقملا رورجملا
 ةفقاو ءاوطا يف اهتحنجا وا ةالصلا يف اهمادقأ تافاصلا مهسوفنب وا ةكئالملا

 ًافوذحم «تافاصلا» لعافلا مسا لوعفم نوكي ريسفتلا اذه ىلعو . هللا رمال
 ًالوعفم «افص» نوكتو . اهتحنجا وا اهمادقا تافاصلا ةكئالملا : ىنعمب
 . لعافلا مسا سنج نم فوذحم لعفب ًاقلطم

 © متن رتلاَ

 اهيارعا برعتو ؛ًافص تافاصلا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ًارجز تارجازلاف ©
 يا . ًارجز نيطايشلل نيا رجازلاف وا ًاقوس باحسلا تارجازلاف : ىنعمب
 . ىصاعملا نع سائلا وأ مدآ ينب نع نيطايشلا نيرجازلا ةكئالملاف



 سو . اراد
 © اركز تيلشلاف ”“

 ةكئالملاف ::. ىنعمب . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برست : ًاركذ تايلاتلاف ©

 تاكراقلاف وا . ًاركذ هللا ةدابع يف نيئراقلا ةكئالملا.وا هللا ركذ نيكراقلا

 . اهريغو ةلزنملا بتكلا نم هللا تايلكل

 © ذيك 5
 ١ باوج اهزبخو اهمسا غم «نا) و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا ©

 . بارعالا نم ال لح ال ردقملا مسقلا

 ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم «نأ) مسا : دحاول مكهلا ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا لع ينبم - نيبطاخملا
 وا . ةمضلاب عوفرم 4نا» ربخ : دحاو .  ةقلحزملا_ديكوتلا مال ماللا

 . هيلع لدي هلبق ام نالو اراصتحا فوذحملا «نا»: مسال اديكوت نوكت

 . دحاو هلال مكحلا نا :ريدقتلا

 © قركلا بروما الاوت ومَسلاثِي
 ش أدتبم ربخ وا ةمضلاب عوفرم هنال ناث ربخ : ضرألاو تاومسلا بر«©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا . بر وه هريدقت فوذحم

 . «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو . ةرسكلا هرج

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيب امو ©

 تاؤمسلا نيب ام برو يا ةفاضالاب رورجم ىلع فوطعف هنال ةفاضالاب رج
 ةلمجو . رقتسا هريدقت رمضم لعفب قلعتم ناكم فرظ : نيب . ضرالاو
 ىلع بوصنم فرظلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «رقتسا»

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو فاضم وهو ةحتفلا هبضن ةمالعو ةيفرظلا

 . ةينثتلل (ام١ و . ةفاضالاب



 براغملاو قراشملا برو : ريدقتلاو . موجنلاو بكاوكلا قراشم يا .اهبارعا
 نم ةمولعم اهمال ًاراصتخا براغملاو تفذحف ضرالاو تاومسلا برو لثم
 . ةردقلا ىلع لدأ اهنأل قراشملاب ىفتكا وا قايسلا

 ١ يكتب يرابفا هان *«
 ينبم لصتم ريمض هانا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : انيَز انا ©

 و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيز . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 امو «انيز» ةلمحو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «انال

 . «نأ» ربخ عفر لحم يف اهدعب
 - ةفص : ايندلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ايندلا ءامسلا ©

 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ءاسلل - تعن

 . ىبرقلا ءامسسلا : ىنعمب

 «ةئيز» نم لدب : بكاوكلا . انيزب قلعتم رورجيو راج : بكاوكلا ةنيزي ©

 هرج ةمالعو هلثم رورجم رورجملا هنم لدبملا لدبو ةركتلا نم ةقرعملا لدب وهو
 نع كنولأسيو» ىلاعت هلوق يف امك ةفرعملا نم ةركنلا لدب زوجي ايكو . ةرسكلا
 ةفرعملا لدب زوجي كلذكف «رهشلا» نم لدب «لاتق» نإف ؟هيف لاتق مارحلا رهشلا

 . ةركتلا نم

 0 درا رطل نئاظْفِحَ 7 ا
 لعفب ردصملا ىلع بوصنم قلطم لوعفم : ًاظفح . ةفطاع وارلا : اظفحو ©

 ىلع لومحم وا . ًاظفح ءامسلا انظفحو : ريدقتب «ائيز» ىلع فوطعم فوذحم

 . نيطايشلا نم ًاظفحو ءامسلل ةنيز بكاوكلا انقلخ انا : ىنعم

 فاضم : ناطيش . رمضملا لعفلاب قلعتم رورجبو راج : ناطيش لك نم ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ

 الا



 : ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ناطيشلا_ تعن - ةفص : درام ©

 . ةعاطلا نع جراخ درمت

 © باَجْزُك نؤدتيووكْلا بلال إوحتستا
 عوفرم عراضم لعف : نوعمسي ..اه لمع ال ةيفان : ال: نوعمسي ال ©

 نوعمستي ال : اهلصأو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ش . نيسلا تددشف نيسلا يف ءاتلا تمغدأف

 ١ - تعن  ةفص : ىلعالا . نوعمسي الب قلعتم رؤرجيو راج : ىلعالا الملا ىلا ©
 ال يا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ًالملل

 نم ةبتكلا مه وا . ةكئالملا ىلا عمسلا مهقارتسا مغر عاسلا مهنكمي

 : . ةكئالملا

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوفذقي . ةفطاع واولا : نوفذقيو ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تويشب

 , دورجم هيلا فاضم : بناج . نوفذقيب .قلعتم رورجمو راج : بئاج لك نم ©

 عيمج نم عمستلا اودارا ىتم نوفذقيو : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . قارتسالل اودعص ةهج يا نم ءايسلا بناوج
0 

 © . ٌكِصاكُ زعم اروح
 لاح وا دزطلا وهو روحدلل نوفذقيو : ىنعمب  هلجال - هل لوعفم : اروحد«©

 ١ رمضم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم وا نيروحدم : ريدقتي

 نابراقتم درطلاو فذقلا نأل ًافذق نوفذقي ىنعمبو ًاروحد نورحدي : ريدقتب

 ! .اهنيصن ةمالعو ةبوصنم ةروكذملا هوجولا عيمج يف :ةملكلاو . ىنعملا يف

 . ةحتفلا

 ' ريمض «مه» و رج فرح : ماللا . ةيفانعتسا واولا : بصاو باذع مهلو ©

 تدم



 : باذع . مدقم ربخب قلعتم رورجلاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا
 اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن - ةفص : بصاو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتب

 ٠ مئاد ىنعمب . ةمضلا اهعفر ةمالعو

 ٠ تبي زم ةلظفا تيكزم# ©
 © يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ال لمع ال رصح ةادا : نم الإ

 . ةفطخلا فطخ يذلا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ةفطخلا فطخ ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فطخ :

 نم الا : ىنعمب لوعفملا عقوم عقاو - قلطم لوعفم  ردصم : ةفطخلا . وه

 . ةكئالملا مالك نم ةقارتسالا سلتخا وا قرتسا

 ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هعبتا . ةيببس ءافلا : هعيتأف ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم

 باهشل  تعن  ةفص : بقاث . ةمضلاب عوفرم لعاف : بقاث باهش ©

 . هيلع لزني ام بقثي بكوك هيلع ضقناف : ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ةعاداومر

 ١ ١ بفالرطيتماتاد[قلعْنَسا اكلت سأئمأ ويذتسأت ©
 هرخآ فذح ىلع ينبم رما لعف : تفتسا . بيقعتلل ةيببس ءافلا : مهتفتس اف ©

 نيبئاغلا ريمض «مه» و تنا هريدقت هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح
 . ةكم يكرشم دمحم اي ريختسا : ىنعمب هب لوعفم بصن لح يف

 يف لصفنم ريمض : مه . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمملا : ًاقلخ دشأ مهأ ©
 نم ةعونمم اهنال نونت ملو ةمضلاب عوفرم (مه» ربخ : دشا . أدتبم عفر لحم

 م



 زييمت : ًاقلخ . لعفلا نزوبو ليضفتلا - لعفا  نزو نع - نيونتلا - فرصلا
 . ةحتفلا :هبصن ةمالعو بوصنم

 ةزمهب ةقوبسم اهنال ةلصنملا «مأ) يهو فطع فرح : أذ تف نم ما«

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم . ماهفتسا
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف: : قلخ . امه» لع فوطعم عفر
 ةلجو ٠ لعاف عقو لع يف نوكسلا لع يني لصشم يحلف اطار اد
 عجارلا - دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «انقلخ»

 ا ريدفتلا ٠ هب لوعفم هلال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصولا

 ةكنالملا فانصا نم مهانقلخ نيذلا ما اقلخ هللا لع بعصا مها ىنمسب

 ؟ ضرالاو تاومسلاو

 «ان» و . ليلعتلا ديفت لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مهانقلخ انا ©

 : مهانقلبخ . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . «نا» ربخ عفر لحم يف «مهانقلخ» ةلمجو . تبرعا

 زيدقتلا «مه) ريمض نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : بزال نيط نم ©

 ةمالعو اهلثم ةرورجم نيطل - تعن - ةفص : بزال . نيط نم مهنوك ةلاخ
 . كسامتم يا قزال نيط نم. : ىنعمب . ةرسكلا اهرج

0 20 ١ 

 © ىلع ينبم ضام لعف : تبجع . فانئتسالل بارضا فرح : تبجع لب
 ريمضص - لمعم رمسف اسال ا

0 

 ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ا



 اممو كنمو كبجعت نم نوتزهتسي يا دورخسي مهو : هريدقت فوذحم ادتبل

 بصن لحم يف «نورخسي مه» ةيمسالا ةلمجلاو . هللا ةردق راثآ نم مهمرت

 . لاح

 ١7١ دولا وريسمادإَو ©*

 نمضتم نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانئتسا واولا : اوركذ اذإو ©

 . يوك ٠ هرج ناعدم هليركل ضفاسع نركسلا لع يبس طرخلا نعي
 واولاو ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجسملل ينبم ضام لعف

 . ةفاضالاب

 : ال . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : نوركذي ال ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركذي . اه لمع ال ةيفان

 . لعاف عفر لحم يف لصتم

 هج َنِوريَسْمَيد ءاَواراَدِإَو ١ ؟
 لعف : اوأر . واولاب اهيلع ةفوطعم يهو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 تفذحو رذعتلل ةفوذحملا فلالا ىلع ردقملا مضلا وا حتفلا ىلع ينبم ضام
 لحم يف لصتم ريمض واولاو نينكاسلا ءاقتلالو ةعامجلا واوب اهاصتال فلالا

 اذاو : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةيآ . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 اهنم ةيرخسلا يف نوغلابي ةئيبلا هللا تايأ نم ةيآ اوأر

 ُُ 2 ا آآ هلت

 0 سَ راح نِإالاَكَو 1١

 يف سنويو ةعباسلا ةيآلا ماعنالا اهنم روس ةدع يف اهبارعا قبس ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . نيعبسلاو ةسداسلا ةيآلا

 تداكاآدل



 نونو اك وأ اهظعواَب ننس ََساَدِو ١
 . «نونمؤملا» ةروس نم نينائلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةبآلا هذه ©

 8 نوكأ باي 1و7

 يف ريمضلا ىلع وا ا فل انؤابآ وأ©

 ةعوفرم يهو ماهفتسالا ةزمهب ةلوصفم ةلمجلا نال فطعلا زاجو «نوثوعبنم»

 ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم فطع فرح واولا نا يأ .٠ ةفاضالاب رج

 عمج اهنال واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم انئابآل - تعن - ةفص : نولوألا ©

 انؤابأ وا: ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم
 . نومدقالا

 ادور خر دس 4
 0 َنورِخ د منو مهل 0

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . تنا ؛ريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 معن : ىنعملا . بارعالا نم هل لحم الو هل لمع ال: باوج فرح : معن «©

 . نوثعبت
 بصن لحب يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نورخاد متناو ©

 (متنا» ربخ : نورخاد , أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنا .لاح

 : ,ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم
 يف نيبطاخملا ريمض نم ةيلاحلا ةلمجلاو . نوليلذ نورغاص متناو نوئعبت معن

 . (نوثعبت معن» يهو ةردقملا ةيباوحلا ةلمجلا

 ا



 ١ هدو عيدان وَدَاهْرْيطونَ  »*8
 © يه ايف كلذ ناك اذا : هريدقت ردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : يه امئاف

 يه . ال لمع ال رصح ةادا وا ةفوفكمو ةفاك : امنا . ةدحاو ةرجن الإ :

 وه امنا ءيش ىلا عجري ال «يه» ريمضلاو . أدتبم عفر لع يف لصفنم ريمض

 .ةيناثلا ةخفنلا يهو ةثعبلا امناف : ىنعملا نوكي نا زوجيو هربخ ةحضوم مهبم

 © ةرجزل - تعن  ةفص : ةدحاو . ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : ةدحاو ةرجز

 ةدحاو ةحيص : ىنعمب اهلثم ةعوفرم .

 © ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةيفانكتسا ءافلا : مه اذإف

 اهل لحم ال  ةيئاجف  ةءاجف فرح 4اذا» و بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانئتسالا

 ءايحا مه اذاف هريدقت فوذحم «مه» ربخو . بارعالا نم .

 © عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عرياضم لعف : نورظني
 ١ عفر لحم يف وأ «مه» أدتبملل ناث ربخ عفر لح يف «نورظنيا ةلمجو . لعاف

 صفة  نم ًالاح بصن لحم يف نوكي وأ «ءايحا» فوذحملا ريخلل - تعن

 ؟مه) ريمضلا .

 5 وس ال 201 كة

 ٠١ نّولا ملك ادم اويأولاوو ©

 ىنعملا ىلع «نورظني" ىلع فوطعم ضام لعف : اولاق . ةفطاع راولا : اولاقو ©

 يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نولوقيف يا ش

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم

 هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : ليو . ءادن ةادا : اي: انليو اي ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض انا و . ةحتفلا

 دنع برعلا اهب وعدت ةملكلاو ةغلابملا ىلع انه عقي ءادنلاو . ةفاضالاب رج

 ًافوذحم هب ىدانملاو ءادن فرح وا هيبنت فرح «اي» نوكت نا زوجيو . كالملا

 لا



 .كلهو رسحت هانعم هل لعف ال ردصم لصالا يف «ليو» ةملكو . انتيل اي لثم

 وأ انمزلأ : ريدقت ىلع ةفاضم اهمال ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع ةبوصنم انه يهو

 0 . كالحلا انكلها

 : موي . ًادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نيدلا موي اذه ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيدلا . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ

 8 باسحلا موي يا نيدلا موي وه اذه: ىنعمب ةرسكلا هرج

 اس او سرس و رت اص سا

 نو لانك 7 ١
 برعتو «نيدلا موي اذه» ةلمج نم لدب ةيمسالا ةلمجلا : لصفلا موي اذه ©

 . مهروما يف لصفلاو سانلا نيب مكحلاو باسخلا موي ىنعمب اهبارعا

 مويل  تعن  ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: يذلا ©

 . لصفلل تعن ةفص .رج لحم يف وا ٠ لصفلا

 .بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمججلا : نوبذكت هب مثنك ©

 كرحشل ا عفرلا ريمضب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك

 مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -:لصتم ريمض ءانلاو

 : نوبذكتب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج:ةمالع ميملاو «ناك»

 عقر لحم يف لصتم ٍريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبذكت

 . «ناك» ربخ بصن لحم يف «نوبذكت» ةلمحو .. لعاف

 "١ نودي اذ كاك فيولا ارك َن داو فعلم 4

 لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : نيذلا اورشحا ©

 مشا : نيذلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم :ريمض واولاو ةسمخلا

 بْصت لحم يف ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 . نيملاظلا اوعمجا هتكئالمل هللا لوقي : ريدقتلا - لوقلا لوقم هب لوعفم

 اة



 صضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اوملظ ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . مهسفنأ اوملظ : ىنعمب . اهوعفم فذحو ةقراف فلالاو

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهجاوزأو ©

 ىلع ينبم لقاعلا ريغل لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : اوئاك امو«

 . ةقراف فلالاو «ناك»

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عرفرم عراضم لعف : نوديعي ©

 «نودبعي اوناك» ةلمجو . «ناك» ربخ بصن لحم يف «نودبعي» ةلمجو . لعاف

 ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 . مهنودبعي اوناك امو : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم

 م م
 9 رين ط رمال ضودحاهأَو ةنم 737

 يف دئاعلا ريمضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هلئا نوب نم ©

 نم مهنودبعي اوناك امو : ىنعمب . ينايب رج فرح «نم» نال «نودبعيلا

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . هللا نود نم مهنوك ةلاح ةهآلا

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 هلال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اودها . ةفطاع ءافلا : مهودهاف ©

 «مهلو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . مهودشرا وا مهولدف : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض

 فرحب لعفلا ةيدعتب مهودهاب قلعتم رورجبو راج : ميحجلا طارص ىلا ©

 يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميحسملا . رجلا

 . ةميظعلا رانلا يا منهج قيرط ىلع مهولد وا مهودوقف

 كلتا غ| ناكل



 ك هل | دوق ان
 مهوفقو : سب يارا برست مهما لع روب ةقوطم مهوفقو ©

 ٍ . انماما

 | و. ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نولوئسم مهنا ©
 عوفقرم .اهربخ :. نولوئسم . «نا» مسا بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مه»

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب

 © نوما
 مشا : ام .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : مكلام ©

 قلعتم رورجمو راج : مكل . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا
 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو (ام) ربخب

 عوفرم عراضم لعف : نورصانت . ال لمع ال ةيفان : ال: نورصانت ال ©
 . نورصانتت ال : هلصاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 لاح بصن لحم يف «نورصانت ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو . اههيلاوتل نيءاتلا ىدحا

 نيرصانتم ريغ : ريدقت ىلع

 © وليتتفولار هزي "1

 لخع يف لصفتم ريمض : مها. فاس ا مويلا مه لب ©

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ - هيف لوعفم: : مويلا ٠ أدتبم عفر

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ريخلاب

 ضوع نوتلاو لاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم همها ريخ : نوملستسم ©

 . درفملا نيونت نم

 لام



 « 1 ةكيتا مطلقا 1
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لبقا . ةيفانئتسا واولا : مهضعب لبقاو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه) و ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب

 فاضملا فذح نع ضوع نيونتلاو . لبقأب قلعتم رورجبو راج : ضعب ىلع ©
 . مهضعب ىلع ريدقتلا نال هيلا

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نولءاستي ©

 مهضعب ًاخبرم مهضعب لأسي ىنعمب لاح بصن لحم يف ةلمجلاو . لعاف عفر
 . مهولضا نم نولاضلا خبوي يا رخآلا

 © نيود وأمك[
 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يتبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلوؤملا ةلمجلا : ائنوتأت متنك مكنا ©
 - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكأتو بصن فرح : نا .  لوقلا
 عمج ةمالع ميملاو 2نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا:ريمض
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك .روكذلا

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم ا
 عفر لحم يف ؛اننوتأت متنك١ ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؛ناك» مسا
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوتأت . «نا» ربخ

 نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض انه و لعاف عفر لحم يف
 . هب لوعفم بصن لحم يف

 مهيلضمل نولاضلا لوقي : ىنعمب . اننوتأتب قلعتم رورجبو راج : نيميلا نع ©
 انل نوفيزتف نيدلا لبق نم اننوتأت متنك مكنا ةمايقلا موي مهنوبنؤوي مهو
 .نينكاسلا ءاقتلال «نع» نون ترسكو لهسلا ىتأملا نع اننوتأت يا . انتلالض

 تداثال



 00 هظ يوناو باوك 4 ا ا
 | فحم : لب . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : اولاق : اوئوكت مل لب اولاق ©

 ' عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم صقان

 ريغو نيرفاك متنك مكنال مكانيوغأ اننا الك مهوباجأف . ةقراف فلالاو اهمسا

 1 . نينمؤم

 ' نع ضوع .نونلاو ملاس ركذم عمج هثال ءايلاب بوصنم هاونوكت» ربخ : نيثمؤم ©
 ١ . درفملا نيونت

 © هيك كب للنت
 :.ضضام لعف : ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاعغ ؤاولا : اذل ناك امو ©

 . «ناك) ربخب قلعتم رورجمو راج : انل . حفلا ىلع ينبم صقان

 ,ةمالع ميملاو «ناطلس» نم لاحب قلعتم رورجمو راج : ناطلس نم مكيلع ©

 عقاولا يفنلا ىنعم ديكأتل يا . ديكأتلل دئاز رج فرح : نم . روكذلا عمج

 :يا «؟ناكا مسا هنال الحم عوفرم اظفل رورجم مسا : ناطلس . ناطلس ىلع

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . فانئتسالل بارضا فرح : مقثك لي ©

 نريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتلملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عمج ةمالع ميملاو . « ناك » مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . روكذلا

 ًاموقل - تعن  ةفص : نيغاط . ةحتفلاب بوصنم «ناك» بخ : نيغاط ًاموق ©

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم
 : . درفملا نيونت
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 : انيلع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قح . ةيببس ءافلا : انيلع ٌقحف ©

 . انمزلف : ىنعمب . قحب قلعتم رورجمو راج

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :بر .ةمضلاب عرفرم لعاف : انير لوق ©
 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءانا و .فاضم وهو ةرسكلا هرج

 . هللا ديعو يا باذعلا ةملك انيلع تبجوف يا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 - لصتم ريمض هانا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نوقئاذل انا ©

 مال ماللا ٠ «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا زيمض

 ماس ركذم عمج هنال واولاب عرفرم «نا» ربخ : نوقئاذ .  ةقلحزملا  ديكوتلا

 نال «نوقئاذ» لعافلا مسا لوعفم فذحو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو
 ديعولا ىكح ولو . باذعلا وا هباذع نوقئاذل : ريدقتلا . هيلع لاد هلبق ام
 نوملكتم مهنال ملكتملا ظفل ىلا هب لدع هنكلو نوقئاذل مكتا : لاقل وه امك

 ١ يي فكرنا ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىوغا . ةيببس ءافلا : مكاتيوغأف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هان» و . انب
 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعاف

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 - لصتم ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيواغ انك انا ©

 لعف : انك . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض

 ريمض - لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 اهريخ : نيواغ . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 ةلمجو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم
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 يتلا لاخلا ىلع اونوكتل مكانوعد : ىنعمب 2 ا

 ْ 22 2550 يب

 ش كا مهئاف ©

 . ؟نا» مسا بصن لحم يف نييئاغلا رثمض «مه» و لعفلاب

 .فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم :نامز فرظ : ذئموي ©

 : نينكاسلا.ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا

 :ثيخا اهتيزمل ةملكلا تنون دقو ةفاضالاب رج لح يف نيأوئتلا نوكسو هنوكس

 . ةمايقلا موي : ىنعمب فرحا ىلا فاضت ال ءامسالا نا

 , ابخ : نوكرتشم . «نا» ربخب .قلعتم رورجبو راج : نوكرتشم .باذعلا ف ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوضرم «نأ» |

 © يفلت * رو 2
 ينبم لصتم ريمض اانا و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصت فرح : كلذك انإ ©

 «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ربا فو حلا راصملل - تمن - ةقع بصن لحي يف حتفلا ىلع يبس

 ينبم ةراشا مسا : . لعفلا كلذ لثم ًالعف لعفن انا : ريدقتب .فاضم

 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع

 لعف : لعفن . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيمرجملاب لعفن ©

 نين هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 ٠

 عمج هنال ءايلا مسالا زج ةمالعو لعفنب قلعتم زورجبو' راج : نيمرجملاب

 كلذ لثم لعفن يا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع :نونلاو ملاس ركذم

 ش .. مرجم لكب لعفلا



 © َنوُريكَنْسساَدِ املك ليقاد م

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اوئاك 3
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . «نأ» مسا بصن لح

 . «نا» ربخ عفر لحم يف ؛اهربخ عم اوناك١ ةيلعفلا ةلمحملاو

 هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : مهل ليق اذا ©

 «نا) ريخ نا وا فوذحم هباوجو نوكسلا ىلع ينبم طرشلا ىنتعم نمضتم

 الف لاخلا ةياكحل انه («1ذا» نوكت نا روبجو .٠ باوجلا دسم دس نوربكتسي

 ال١ لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . بصن

 امو ال" عضوم نال ةياكحلا ىلع عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا يا ؛هللا الا هلإ

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا : مهل . ءادتبالاب عفر هيف تلمع

 بئان عم مهل ليق» ةلمجو . ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم
 . ةفاضالاب رج لحم يف .«لعافلا

 ىلع يئبم «ال» مسا : هلا . «نا» لمع لمعت ردجلل ةيفان : هللا الا هلإ ال ©
 عفر لحم يف : ةلالجلا ظفل هللا . ءانثتسا ةادا : . بصن لحم يف حتفلا

 . ًايوجو فوذحم «ال) ريخو (هلا ال» عضوم نم لدب

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب .عرفرم عراضم لعف : نوربكتسي ©

 . «ناك» ريخ بصن لحم يف «نوربكتسي» ةلمجو . لعاف عفر

 © نوجه 19ر1 نولوبو <
 ةزمه لا . اهبارعا برعتو ا لع راولاب ةفوطعم : اذا نولوقيو ©

 ريمض (ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : انا . بيجعتو راكنا ةزمه

 . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم

 5١د



 واولاب عوفرم «نا» ربخ : ركرات .  ةقلحزملاديكوتلا مال ماللا : اوكراتل ©
 فيضأف ةفاضاللو ًافيفخت نونلا تفذح نوكراتل هلصاو ملابس ركذم عمج هئال

 . هلومعم ىلا لعاقلا مسا

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نونجم رعاشل انتهلآ ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض «ان» و فاضم وهو

  ةفص : نونجم . يكراتب قلعتم رورجمو راج : رعاشل . ةفاضالاب رج لحم

 رعاش لوقل : ىنعملا . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم رعاشل  تعن
 . هلم هيلا فاضملا لحو رورجملا فاضملا فذحف نونج

 * ناسا جب

 وه لب نونجم الو رعاشب وه نيل : ىنعمب فانكسالل ؛بارضا فرح : ليه

 . نيملاعلا بر نم لوسر

 5 . نآرلاب يا ءاجسب قلغتم رورجيو راج : قحلاب وه هريدقت

 : نيلسرملا . اهبارعا برعتو «ءاج» ىلع واولاب ةفرطعم : نيلسرملا قدصو «

 نيونتلا نم ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم
 . نيلسرملا نم هقيس نمب نمآو : ىنعمب .. درفملا يف ةكرحلاو

 75 كالا آفا 1
 د لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : اوقئاذل مكنا ©

 عمج ةمالع ميملو «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض
 واولاب عوف رف «نا» ربخش : اوقئاذ .  ةقلحزملا_ديكوتلا مال ماللا . روكذلا .

 . نوقئاذل لصالا نال ةفاضالل ًافيفخت نوئلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنال

 كر



 :ميلألا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميلألا باذعلا ©

 لصالا يف يهو . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باذعلل - تعن  ةفص

 . هلومعمل لعافلا مسا فيضأف اوقئاذا لعافلا مسال هب لوعفم

 © دامو
 لعف : نوزجت . اه لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : الإ نوزجت امو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 . اه لمع ال رصح ةادا : الا . لعاف بئان

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : متنك ام ©

 هيلا فاضملا ؛ام» تميقاو فاضملا لوعفملا فذحف .متنك ام لثم الإ : ىنعمب

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . هماقم

 مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - ريمض ءاتلاو كرحنتملا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك»

 عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بضن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولمعت ©

 «نولمعت متنكا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص
 امو : ىنعمب . هنولمعت متنك ام : ريدقتلا . لحمل بوصنم فوذحم ريمض

 . ءيس لمعب ًائيس ءازج متلمع ام لثم الا نوزجت

 ا 1 3

 © َنيِيقْاَسآ ابي ٠
 . نكلو ىنعمب ًاعطقنم ءانثتسا الإب ىتتسم :دابع .ءانعتسا ةادا : هللا دابع الإ ©

 هيلا فاضم : ةلالحلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم : هللا دابع

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحجم

 عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم دابعلل  تعن  ةفص : نيصلخملا ©

 كر



 نيذلا:: ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم
 . هتدابعل هللا مهصلخا

 هزني رمل كلوا ؟ ١
 يلا ةلإل ب العيس ف لع يفرك لع ياما با كتلوأ ©

 0 . هريخ عفر لحم يف هدعب

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا : مولعم قزر مهل ©

 | عوفرم رخؤم أدتبم : قزر . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب
 اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم قزرل  تعن  ةفص : مولعم . ةممفلاب
 1 . ةمضلا

5 2 4 

 ةنال نوني لو ةمضلاب عوفرم مولعملا قزرلل ريسفت يا «قزر» نم لدب : هكاوف ©

 فلأ هفرحا ثلاث عمجو - لعافم نزو ىلع نيونتلا ' فرصلا نم عونمم

 . نافرح هذعب

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نومركم مهو ©

 عوفزم «مها رب : نومركم . ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب

 فاضم : :يبتلا ١ ةفوذحم لاحي قلعتم رورجمو راج : هيعشلا ٠ تانج ِق وى

 اهؤلم تانج يف نينئاك يا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . ميعنلا

 دال
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 . ررس ىلع نيسلاج يا . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ررس ىلع ©

 . ريرس : اهدرفم . ةرسأ : ىنعمب

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهمال ءايلاب ةبوصنم ةيناث لاح : نيلياقتم ©

 . درفملا نيونت

 م -_ واس و <

 *© نعمك روك هذا
 راج : مهيلع . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : مهيلع فاطب ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو ش

 ال رمخ نم : ىنعمب . فاطيب قلعتم رورجمو راج : نيعم نم سأكي ©

 فرح «نما نال سأكل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيعم نم .ركست

 وا نيعم بارش نم يا . نيعم نم اهنوك ةلاح سأكب : ريدقتلا . ينايب رج
 اب فصو نويعلل رهاظلا ضرالا هجو ىلع يراجلا وهو : نيعم رهن نم

 2 يبرد هيب 6ة

 ًالدب ةحتفلا ىلوالا رج ةمالعو اهلثم ناترورجم سأكل ناتفص : ةذل ءاضيب ©

 اهئاهتنالو فصولاو ثينأتلل  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنال ةرسكلا نم
 ةذللا يه يا «ةذيذل» ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالع «ةذلا و .' ةدودمملا فلألاب

 . (ذل» ثنؤم . ةذل تاذ : ىنعمب نوكت وا . اهنيعب

 ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ةذلب قلعتم رورجمو راج : نيدراشلل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 هال



 5*2 نورين الو وع اإل 0
 سيل : ىنعمب سأكل ىرخا ةفص رج لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : لوغ اهيف ال ©

 :: اهيف . اهمسا نع ةلوصفم اهنال ةلماع ريغ ةلمهم ةيفان : ال . لوغاهيف

 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : لوغ . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجيو راج
 .هب بهذت يا لقعلا لاتغت ال يا اهيف ةلئاغ ال رمخلا يا سأكلا هذه ىنعمب
 . عادصلا ىنعمب ةلئاغ وا . لفاغ وهو ةسلخ يا ةليغ هذخأت : ىنعمب

 ريمض : مه . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : اهنع مه الو ©

 د . نوفزنيب قلعتم رورجمو راج : اهنع . أدتبم غفر لخم يف لصفنم

 ينبم عراضمم لعف يهو «مه» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نؤفزني ©

 برغلا نع تعمس يتلا لاعفالا نم اهنال ًاعاس مولعمللو ًاسايق لوهجملل
 عوفزملا نوبرعيو . ًاعاس لوهجملل ءانبلل ةمزالم يا لوهجملل ةمزالم

 : ىنعمب لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو لعاف بئات ال ًالعاف اهدعب
 '.. مهوقع فزنت ال يا . هلقع بهذ اذا : براشلا ٍفزن نم نوركسي ال

 تار وتس

 * تعزي مدعو
 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ .: دنع . فطع فرح : واولا : مهدثعو ©

 نريمض امه) و . فاضم وهو مدقم ربخب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 هيلا فاضم : فرطلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :: فرطلا تارصاق ©

 أدتبملل - تعن  ةفص لصالا يف وهو ةرسكلا هرج ةمالغو ةفاضالاب رورجم

 افوضوملا فذحف . فرطلا تارصاق تاجوز وا روح مهدنعو : ىلعمب

 ايا . ؛نهتلوعب ريغل نهنويع نددمي ال يا . هماقم ةفصلا تميقاو مولعم هنال

 0 . نهجاوزأ
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 يا . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم تارصاقلل - تعن  ةفص : نبع ©

 8 0 اويكسرصب 5

 لحم يف تابئاغلا ريمض «نها و . هيبشتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : نهنآك ©

 . «نأك» مسا بصن '

 - تعن  ةفص : نونكم . ةمضلاب عوفرم «نأك» ربخ : نوئكم ضييب ©

 ةفاظنلا يف فرطلا تارصاقلا يا نهنأك : ىنعمب ةمضلاب اهلثم ةعرفرم ضيبل

 . ظوفحم يا نوصم ضيب ءاقنلاو

 ١ سيما جا «©
 يهو . نيرشعلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 مهضعب لبقيف نوثداحتيف نوبرشي : ىنعمب . «مهيلع فاطي» ىلع ةفوطعم

 لعفلاب ءيجو ايندلا يف مهيلعو مهل ىرج امع ًاضعب مهضعب لأسي ضغب ىلع

 . كلذب ريخا هناحبس هللا نال ًايضام

 ل

0 

 ف لمان لل . عفا لع يس شاس لعق: مه ا لاق ©

 . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ينايب رج فرح : نم . ةمضلاب

 لحم يف اهدعب ةلوؤملا ةلمجلاو . لئاقل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ءايلاو ًافيفخت ةياقولا نون تفذح يننا : هلصاو لعفلاب هبشم فرح : ىثإ ©

 . اهمسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 -اآالا



 ضام ؛لعف : .ناك . «نا» ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيرق يل ناك ©

 . مدنقملا «ناك» ريخب قلعتم رورجمو راج : يل حتفلا ىلع ينبم صقان

 . بحاص يل ناك ىنعمب ةمضلاب عوفرم اهمسا : :نيرق

 © يدل كَ وعي
 هريدقت ًالاوج هيف رتسم ريمض لعافلاو طف 0

 . نيرقل ةفص عفر لحم يف «لوقي# ةلمجو . وه

 . ماهفتسا ظفلب ءازهتساو راكنا ةزمه ةزمهلا : نيقدصملا نك كنئأ ©

 ل لا ريع لص ييدسخ فاكلاو لعفلاب هيشم داكوتب بصل افرح

 :.- ةقلحزملا  ديكوتلا مال ': ماللا . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 اهنال .ءايلا مسالا رج .ةمالعو «نا» ربخب قلعتم رورجو رانج : نيقدصملا نم

 يف امون ؛نأ» و . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 لوقم ا هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح

 1 . لوقلا

000 

 0 نوير اج مطعون دس كا
 ةروس نم نيناثلاو ةيناشلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت :ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نونيدنم انأب قدصتأ. : ريدقتلاو نويزجمل : ىنعمب : نوئيدمل .نينمؤملا

 8 ةقلحنملا ماللاب اهريخ نرتقاو («نا» ةزمه ترسكو ءابلا تفذحو

 © نوما لعْلاَك © :
 . وه 'هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . - لرقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو

 ايف لضفنم زيمض : متنا . هل لمع ال ماهفتسا فرح : نوعلطم متنآأ له ©
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 ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «متنا» ربخ : نوعلطم . أدتبم عفر لحم

 مكيرال رانلا ىلا يعم نوعلطت له : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 . ثعبلا مويب ءىزهتسملا بحاصلا يا نيرقلا كلذ

 رص حر 0221000 :٠

 8 ريحا اوس ماَرف مط 0 ه

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : علطا . ةيفانئتتسا ءافلا : هآرف علطاف ©

 «علطا» ىلع ىلع ءافلاب ةفوطعم : هآرف . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 ءاطاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا لعفلا ءاني ةمالعو اهبارعا برعتو

 | ٠ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض

 : ميحجلا . ميحجلا طسو يف ًانئاك هرصبأف رظناف : ىنعم لاو ريدقتلا «هآرا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 «© نررْمكَددِإمَعْلَ, 6 *
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللاق لاق ©

 رورجي هب مسقم : ةلالجلا ظفلو . مسقلل رج فرح ءاتلا : هللات . وه هريدقت

 مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو : هللاو ىنعمب مسقلا ءاتب ميظعتلل

 . فلحأ وا مسقا يا فوذحملا

 . ةيلعف ةلمح ىلع اهوخدل اه لمع ال ةليقثلا ؟نأ» نم ةففغ : نا: تدك نا ©

 كرحتملا عقرلا.ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تدك

 : نيدرت . ةيفانلا (ْنإ) و ةليقثلا نم ةففخملا «نا» نيب ةقراف ماللا : نيدرتل ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ًاراصتخاو ًأطخ ةفوذحملا ءايلاو . ةياقولا نون نونلاو تنا هريدقت ًابوجو
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 .. هب لوغفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ةرسكلاب ءافتكاو

 تدك دقل هللاو : ىنعمب «داك» ربخ بصن لحم يف «نيدرت# ةيلعفلا ةلمجماو

 هيا اننا نراعتفالاو هر داس س ست 007

 :رورخم هيلا فاضم : ير .ًابوجو فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم أدتبم :ةمعن
 ريمض ب لصتم ريمض ءايلاو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضألاب

 . ةفاضالاب نج لح يف  ملكتملا
 ىلع ,ينبم صقان ضام لعف : تنك : «الول» باوج ين: ةعقاو ماللا : تنكل ©

 - ملكتلا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 1 . «ناك١ مسا عفر لحج يف مضلا ىلع ينبم

 ايلا مسالا رج ةنالعو ةذاكا ريخب قلعشم رورو راج نيرضحملا نم ©

 ةلمجو: : درنفملا يف ةكرح لاو نيونتلا نم صضوع ثنونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نيرضحملا نم تنكا

 © َيبحْنأ
 فوذحم هيلع فوطعملاو ةفطاع ءافلاو ماهفتسا ةزمه ةرمهلا : نحسن امفأ ©

 ةيفان : ام . نيبذعم الو نيتيمب نحن امف نومعنم نودلخم نحنأ :ىنعمب

 : : نحن . ميت ينب دنع ال لمع ال ةيفانو زاجملا لها دنع «سيلا ةلزنمب

 :ةغللا ىلع ًدتبمو ىلوالا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر لحم يف لصفنم ريمض
 . ةيناثلا

 مسا وهو ': ادتبملا ريخ وا ؛ام» ريخ : نيتيم . دئاز رج فرح ءابلا : نيتيمب ©
 : ةيئاقلا ةغللا ىلع ًالحم عوفرمو ىلوالا ةغللا ىلع الحم ٍبوصنم ًاظفل رورجم
 . اقزفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو

7” 



 ف لا
 ًاعطقتم ء ءانثتسا الإب ىنثفتسم : ةتوم . ءابشتسا ةادأ : الإ ؛ ىلوالا انتتوم الإ ©

 ريم - لصتم ريمض هان و . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم

 - تعن  ةفص : ىلوالا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 زوجيو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةتوملل
 لعافلا مسا اهيف لماعلاو ردصملا ىلع ةيوصنم ًاقلطم ًالوعفم «ةتوملا» نوكت نا

 . (نيتيم١

 برعتو «نيتيمب نحن ام» ىلع واولاب ةفرطعم : نييذعمب نحن امو ©
 .اهارعا

 ٠١ رينو اَرَعَوِإ ©
 لع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذه نا ©

 ليقو . هيف نحن يذلا رمالا اذه نا يا «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 . هل ًاقيدصتو مهوقل ًاريرقت هناحبس هللا لوق نم نوكي نا زوجي
 لصفنم ريمض : وه .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : ميظعلا زوفلا وهل ©

 - ةفص : ميظعلا . ةمضلاب عوفرم (وه» ربخ : زوفلا . ًادتبم عفر لحم يف
 يف «ميظعلا زوفلا وه ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم زوفلل - تعن

 . ؟نأ» ربخخ عقر لحم

 ١ ةلِسرَسِئك سلع ©
 © نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه. لمعيب قلعتم رورجيو راج : اذه لثمب

 عراضم لعف :لمعي .رمالا مال ماللا .ةيفانثتسا ءافلا : نولماعلا لمعبلف ©

 توم



 ' نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو ماللاب موزجم

 نيرثتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرف لعاف : نولماعلا
 0 ' . درفملا يف ةكرحلاو

 ... عقل لح يف نوكسلا ىلع يثبم شا مسا : . ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : كلذأ ©
 1 . ياطخلل فاكلاو دمي بلل ماللا : أدتبم

 'فلالا فذحو . ريخ بخأ : هلصاو ةمضلاب عوفرم «كلذ# ربخ : ًالزن ريخ»
 قزرلا كلذأ : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زينيت : ًالزن . حصفأ

 ٍلصاحلل ر ريعتساف ماعطلا يف عيرلاو لضفلا «لزنلا» لصا نال . الصاح ريخ

 . موقزلا ةرجش لصاحو رورسلاو ةذللا مولعملا قزرلا لضاحو . ءىشلا نم
 هنوكإ يف :  ىنعسب لاخلا لع ايوصنم الا نركي الا زويد مفلاو ملا
 1 . الرف

 ؛ ةقربنسم اهنال ةلصنملا مأ» يهو فطع فرح : مأ : موقزلا ةرجش مأ ©
 ءادتبالا ىلع :اهلثم ةعوفرم «كلذ» ىلع ةفوطعم : ةرجسش ٠ ماهفتسا ةزمهب

 . ًالزن ريخ موقزلا ةرجش مأ يا هيلع لدي اهلبق ام ىنعم نال فوذح اهربخو

 ' مسا «موقزلا» و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم .هيلا فاضم : موقثزلا
 ! ةرارل ةبوعصب علبلا نع ةراغتسا ةملكلاو . قاروالا ةزيغص ةرم ةرجش

 . ةديدشلا ةرجشلا

  >7١يملأ دعو هناي ©*
 ' لضتم ريمض «ان» و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فزح : اهاثلعج انا ©

 : ىلع ينبم نضام لعق : لعج . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و . نب هلاصتال نوكسلا
 ا



 .لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو .لعاف

 8 «نا» ريخن عفر لحم يف «ةنتف اهائلعج) ةلمحو

 : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيملاظلل ةنتف ©

 مسالا رج ةمالعو اهانلعجب وا ةنتفب قلعتم رورجيو راج : نيملاظلل . ًاباذع

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا

 © ريفا ع اهكإ 4
 لصتم ريمض ؛اه» و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ةرجش اهنا ©

 عوفرم اهربخ : ةرجش . «نا١ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 1

 . ةمضلاب

 - تعن  ةفص عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ميحجلا لصأ يف جرخت ©

 عوفرم عراضم لعف : جرخت . نال ًاينا ًاربخ نوكت نا زوجيو . ةرجبشل

 راج : لصا يف . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمفلاب
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :: ميحجلا . جرختب قلعتم رورجمو
 . رانلا عاق يف تبنت : ىنعمب ةرسكلا

 *© نيطيقلاش وو هك كهفْلط 4 رسل هةر
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و . ةمضلاب عرفرم أدتبم : اهعلط ©

 ةرجش نم :علط امل ريعتساف ةلخنلل علطلاو اهلمح : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 . ةيونعم وا ةيظفل ةراعتسا اما اهلمح نم موقزلا

 . «اهعلط» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيطايشلا سوءر هئأك ©

 بصن لحم يف لصتملا بئاغلا ريمض ءاحلاو هيبشتلل لعفلاب هبشم فرح : نأك

 رورجم هيلا فاضم : نيطايشلا .ةمضلاب عوفرم اهربخ :سوءر .«نأك» مسا

 . ةرسكلاب

 ا



 نول اهم نواف ابننا يه ئيإَو 1 ا ا 7 هم دوالا<
 نا . ديدشلا عوجلا ببسب اهنم مهلكأ نال ةيببس وا ةيفانئتسا ءافلا : مهئاف © :

 مسا ابصن لحم يف نيبئاخلا ريمض «مها و و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 . («نا»

 واولاب عوفرم «نا» ربخ : نولكآ .  ةقلحزملا  ديكوشلا مالا ماللا : نولكآل ٠

 ش . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو'ملاس ركذم عمج هنال

 ' «نم» وا اهعلط نم 'يا ةرجشلا نم يا . نولكآب رلعتم رورجمو راج : اهثم ©

 : .هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم» نال «نولكآ» لعافلا مسا لؤعفم فذحو ةيضيعبت

 أ برعتو «اهنم نولكأل ىلع ءافلاب ةفيطعم : نوطيلا اهنف نوثلامف ©
 يا ةحتفلاب بوصنم «نوئلام) لعافلا مسال هب لوعفم.: نوطبلا .اهبارعا

 ناو اهلكأ ىلع نورسقي وا ديدشلا عوجلا نم مهبلخي امل اهنم مهنوطب نوألمي

 . . اوبذعيل اهرهرك

 ها 34

 م رجول ”/
 ا ضار لع لل ا يضاخلل مط نوح شه نإ مش

 : مل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ماعطلا لاح :نع بارشلا
 رورجملاو راجملاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و رج فرح ماللا

 . «نا١ ريخب قلعتم

 . ةرجشلا كلت نم لكالا اذه ىلع ىنعمب رورجيو راج : ًابوشل اهيلع ©

 , بوصنم .رخؤم (نأ» مسا : ًابوش .  ةقلحزملا ديكوبلا مال ماللا : ًابوشل

 . هطلخ اذا ًابوش هبوشي هريغ وا بارشلا

 د 75



 راح ءام نم : ىنعمب . ًابوشل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ميمح نم ©

 : . مهءاعما عطقيو مههوجو يوشي

 0 ممل إآ صب كر ع لك 5

 ديكوتو بصن فرح : نا . يخارتلل فطع فرح : مهعجرم نا مث ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض 3

 رورجيو راج : ميحجلا ىلا .  ةقلحزملا_ديكوتلا مال ماللا : ميحجلا ىلإل ©
 . «نا) ربخب قلعتم

 © تاس ءاباءاَوقْلأَمعَ
 ريمض ؟مها و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : اوفلآ 3

 واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعشلل ردقملا مضلا

 . اودجو : ىنعمب «نا) ربخ عفر لحم يف اهيلوعفم عم !اوفلأ»

 ةحتفلا لوالا بصن ةمالعو نابوصنم ؛وفلأ» الرعفم : نيلاض مهءابآ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و .درفملا

 © نع ميك لعل
 . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةيببس ءافلا : مه مها لع مهق

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و ربخلاب قلعتم رورجمو راج : راثا ىلع
 . مهئابآ ىطخ نومسرتي يا . ةفاضالاب
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 ينبم عراضم لعف يهو ؛مه» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوعرهي ©
 | لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 ٠ عرهأ : هيضامو . نوعرسي : ىنعمب

 ١ كرفان دلو ©
 . قيقحت فرح : دق . ديكرتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانعتسا واولا : لض دقلو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لض

 ٠ قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : نثكا مهلبق ©
 : زثككا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . فاضم وهو لضب

 | . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف

 , لاس ركذم عمج هلال ايلا هرج ةمالعو ةفاسفالاب رورجم هيلا فاضم : نيلوالا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيرتتلا نم ضوع نونلاو

 ١, 7يرِزسمفا َسضأدَصَو 0 ١

 © هلاصنال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرا . تبرعا : انلسرا دقلو

 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصغم ريمض هانا و .انب .
 © راجلاو . ينفب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : نيرذنم مهيف

 ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرذنم : انلسرأب قلعتم رورجملاو '

 هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هلال .٠

  77١ةيع تنكر ظنت السدري  42

 ٠ © يفو سنوي ةروس نم نيعبسلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه .
 ةديدع نزوس .

 كر



- 

 5 تصف آدابعتإ /

 . نيعبرألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 06 رد

 © ويؤكل ف كد دَكلَو
 قل لا لع ينم فام لعق : ىدنت . تيرما : حوش ااداث دقلو «

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : حون . مدقم هب لوعفم

 . فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا . ةيفانئتسا ءافلا : نوييجملا معنلف ©:

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب
 معنلا ةلمحو . نحن نوبيجملا معنل هللاوف : هريدقت فوذع حدملاب صوصخملاو

 . بارعالا نم امل لحم إل فوذحملا مسقلا باوج «نوبيجملا

 2 ريفا باكي اوس ا/
 ينبم ضام لعف : ىجن . هانيجتف : ىنعمب ةيببس وا ةفطاع واولا : هانيجنو ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ةمالعو هلثم ةبوصنم «هانيجن» يف بئاغلا ريمض ىلع واولاب ةفوطعم : ةلهآو ©
 هانيجتف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا اهبصن

 . هلهأ انيجنو

  تعن  ةفص : ميظعلا . انيجنب قلعتم رورجمو راج : ميظعلا بركلا نم ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم بركلل

 ال
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 2 ناب مكر الت اا

 نوكتللا لع ينبم فام لعف : لعج . ةفطاع اولا" هتيرذ انلعجو ©

 . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينيم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال

 "لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هتيرذ

 . لوا هب لوعفم بصن

 . دئاز هنال بارعالا نم-هل لحم ال دابع وا لصف ريمض.: مه : نيقابلا مه ©
 :ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيقابلا

 ا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم صضوع ثونلاو

ْ 4 5 77 
 هلاصتال نؤكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت . ةفطاع واولا : هيلع انكرتو ©

 : هيلع . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم:ريمض هانا و . انب
 وأ '. ءانث : هريدقت فوذحم ؛انكرت»“ لوعفمو . انكرتب قلعتم رورجمو راج

 : لوغفملا نوكي وا «انكرت» لوعفم ةياكحلا ىلع بصن لحم يف ةيلاتلا ةيآلا نوكت
 | ةبوضنم «حون ىلع مالس» ةيآلا نوكتف حون ىلع مالس : مهوق : فوذحملا
 قلعتم رورجمو راج «هيلع» و «مهلوق» ردصملل  لوقلا لوقم  ةياكحلا ىلع

 0 . انكرتب
 .هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو انكرتب وا ءانثب قلعتم رورجمو راج : نيرخآلا يف ©

 يف : ,ىنعمب درفملا يف ةكرملاو نيوئتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج
 . ةرخأتملا ممالا يف وا . ةرخآلا

 ظ * يعلو عوالم 4
 فوصوم هنال ةركتلاب ءادتبالا زاجو ةمضلاب عوفرم أدتبم : حون ىلع مالس ©
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 رورجمو راج : حون ىلع .هللا نم مالس : ىنعمب .هتفص تفذحو ىنعملا ىلع

 هل نيعاد : ىنعمب . حون نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا يف ©

 ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو هيلع نيملسمو نيملاعلا يف

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا

 ٠ تيضاو لكك ©
 : نيئسحملا . نيئالثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عنج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ١ َنييَوْلاآداسعْنمَْنِإ ©*
 © يف لصتم ريمض ءاهلاو لغفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : اندابع نم هنا

  00«ان» و «4نا» ربخب قلعتم رورجتو راج : دابع نم . «نا» مسا بصن لحم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 عمج اهنال ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم دابعلل - تعن - ةفص : نيئمؤملا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع ثونلاو ملاس ركذم

 هر 2 رت ر
 ١ كلان ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قرغا . يخارتلل فطع فرح : انقرغا مث ©
 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال

 ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرخآلا ©
 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ماسلا
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 ه8 يعرإل هعشنتدإل» 0١
 اهيشم ًاديكرتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : هتعيش نم ناو ©

 ريمض ءاهطلاو مدقملا «نأ) ربخب قلعتم رورجتو راج : هتعيش نم . لغفلاب

 : هبزح نم ناو : ىنعمب ةقاضالاب رج لحم يف لضتم
 .هبصن ؛ةمالعو بوصنم «نا» مسا  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : ميهاربال ©

 . فيرعتلاو ةمجعلل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال رن مو ةحسعنلا

 3 ويلي ايمي ءاَجدِإ 4

 يف اب قاتم يحل ىنعمي بصن لع يف نوكسلا لع يثبم امن فرظ : ذأ ©

 ءاجإ نيح هاوقت و هنيد ىلع هعياش نم نأو : ىنعمب ةعياشلا ىنعم نم ةعيشلا

 . ركذا هريدقت فوز لعفب هب ًالوعفم

 :٠ اجل . 530 دب اهعرقول ةقاضالاب رج لع يف ةيلعنلا ةلممملا ؛ هير ءاج ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف
 ارج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :هبر

 . ةفاضالاب

 هبر ءاج : اريدقتب ةفوذم لاحب وا ءاجب قلعتم رورجمو راج ؛ ميلس بلقي ©

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجي بلقل - تعن . ةفص 8 ميلس . كرشم ريغ

 : . ةرسكلا

 ْ 4 َنوُدبتاداَم همه يبا لاَهذإ /6

 رورو راج : هيبأل . ؛ءاج ذإ) بارعا برعت : لاق ذإ : هيبأل لاق نإ ©
 ريمض ءاحلاو : ةسمخلا ءاسالا نم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو لاقب قلعتم

 كلتا 4 اظل



 مسالا رج ةمالعو اهبارعا برعتو «هيبالا» ىلع واولاب ةفوطعم : اذام هموقو ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبه ماهفتسا مسا : اذام .'ةرسكلا

 «اذام) نال نودبعت ءيش يا مهخبوي وهو مهل لاق ذا : ىنعمب نودبعتل

 «ام١ نوكت نا وهو «اذام» بارعال رحخآ هجو ةمثو . لقاعلا ريخل اهب مهفتسي

 «يذلا» ىنعمب اذه و . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفتسا مسا

 . اهتلص «نودبعت» ةلمجو . «ام» ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف : نودبعت ©

 . لعاف

 هاو د م62 و كرار
 0 وديه نود هَهلاَء كف مك

 - هلجال هل لوعفم : ًاكفإ . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمملا : ةهلآ ًاكفإأ ©

 بوصنم لعفلا ىلع مدقم هب لوعفم : ةلآ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ناك هنال هب لوعفملا ىلع هل لوعفملا مدقو 2 ةيانعلل لعفلا ىلع لوعفملا مدق

 نوكي نا زوجيو . مهكرش يف لطابو كفإ ىلع مهنأب مهحفاكي نا هدنع مهالا

 زوجيو «ًاكفإ» نم ًالدب «ةملا نوكي نا زوجيو . اهسفنأ يف كفإ اهنأ ىلع هللا

 . نيكفآ هللا نود نم ةهلا نوديرتأ : ىنعمب ًالاح «ًاكفإ) نوكت نا

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نوديرتب قلعتم ناكم فرظ : هللا نود ©
 رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا

 . ةرسكلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوديرق © :

 . لعاف

 -6ةاد
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 ١ نيمار كتاف ©
 لو ةركس لع ينم اهتم م ةيفانعتسا ءافلا : مكئظ امف ©

 .ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم «ام١ ربخ :. مكنظ .ًادئبم عفر

 0 ا ل ةفاضالاب لص لع يف ملا لع يتبع نيبطاخملا

 .رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا . مكنظب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا بري ©
 نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا هرج ةمالعو 'ةفاضالاب
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 © روج ظرف
 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رظن . ةفطاع ءافلا : ةرظن رظنف ©

 زوجيو ردضللاب يمس هب لوعفم : ةرظن . وه هريدقت ًازاوخ هيف رتتسم ريمض
 : :ريدقتب ًافوذحم لوعفملاو  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع ةبتان «ةرظن» نوكت نا

 00 . موجنلا يف بوتكملا ةرظن رظنف
 : رظتف : ريدقتب فوذحملا اموعفمب وا رظنب قلعتم رورجمو راج : موجنلا ف ©

 | هذه يفو . اهماكحا يف وا اهباتك يف وا موجنلا ملع يف بوتكملا ةرظن
 : نوكيو . هيلا فاضملا هلحم لح ًافوذحم فاضملا رورجملا نوكي تاريدقتلا

 . بوتكملا لوعفملا مسال لعاف بئاث عقر لمع يف «موجتلا يف دورجلاو راسخ

 © ملا
 ا ا هر بعامل ميك نا لاف ©

 . ؛نأ» مسا بصن لحم يف  ملكتملا ررمض  لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب
 . ل يق ردسصم ليوا ميمي اان ٠ ةمفلاب عوفرم اهربخ : ميقس

 ش . مكرفكل سفنلا ميقس ينإ : - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 د



 ٠ مَووَاعنْدمُرْرينَ  ©#
2 

 مضلا وا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اولوت . ةيببس ءافلا : هثع اولوتف ©

 ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةفوذحملا فلالا ىلع ةلاد ةحتفلا تيقبو

 . هنم اوبرهف ىنعمب اولوتب قلعتم رورجمو راج : هنع . ةقراف فلالاو لعاف
 اوفاخف نوعاطلاب ضيرم ينا : ىنعمب نوكي نا زوجي  ميقس ينا  هلوق نال

 . مهتحلاب درفني ىتح اذه لاقو . اوبرهف

 عمج هلال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛اولوت» يف ريمضلا نم لاح : نيريدم ©:

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 ١ تلكللالاَلاَك ميم إنك ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : غار . ةيفانتتسا ءافلا : مهتهلآ ىلا غارف «©

 ىلا . لبقأف وا لايف : ىنعمب . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . غارب قلعتم رورجمو راج : ةهلآ

 . ةفاضالاب

 ةزمهلا : الأ . اهبارعا برعتو «غار» ىلع ءافلاب ةفوطعم : نولكأت الآ لاقف ©

 لعف : نولكأت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ماهفتسا ظفلب بيجعت ةزرمه

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ١ شيتا ملم «
 . بيجعتلا ديفي أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : مكلام ©

 يا : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ام» ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل

 ؟ مكل ءيش

 س6”



 ' لضصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقطنت . ا لمع ال ةيفان : ال . نيقطان ريغ : ىنعمب لاح بصن لح يف ةلمجلا : نوقطنت ال ©
 ظ « لاف ع لع يف

 2 ني ع 0
 ىقتعمب اهبارعا برعتو «مهتهلا ىلا غار» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مهيلع غارف ©

 مهيْرض : ىنعمب «مهيلع غار» نال . مهيرضف لاق هنأك ًايفنختسم مهيلع لبقأف
 ش ْ . مهيرضي وا

 ١ ىتحم ىلع مهيرضيب بوصتم  ردصم - قلطم لوعفمم : نيميلاب ًابرض ©
 لع, ردصحلل - تعن - ةفصب قلعتم رورجو راج : نيميلاب . ؛مهيلع غارف» ش

 . ةدشلا ىلع لدت نيميلا نال ًايوق ًاديدش ًابرض : ىنعم

 ْ ©« ةفريقلجاك 4
 : مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولبقا . ةيببس : ءافلا : ةيلإ اولبقأف ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريم وارلاو ةعامخلا واوب هلاصتال

 . هموق هيلا عجرف ىنعمب اولبقأب قلعتم رورجمو راج : هيلإ

 عقر لحم يف لصتم ريمض وارلاو نونلا تربثب عوفرم عراضم لعف : نوفزي ©
 ىنعمب "اولبقا» يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف ةيلغفلا ةلمسجاو . لعاف

 . ًاضعب مهضعب فزي دا لوعرسي

4 

 هه 1 40ه

 . "اوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع :ينبم ضام لعف : لاق ©

 . لاقل هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو

 تك 11 قل



 عراضم لعف : نودبعت . ماهفتسا ظفلب خيبوتو راكتا ةزمه ةزمهلا : نوديعتأ ©:

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 . هب لوعقغم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نوتحنت ام ©

 لحم ال لوصوملا ةلص «نوتحنت» ةلمجو . 4نودبعت» بارعا برعت : نوتحنت |

 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل

 هام) نوكت نا وا . مكيديأب هنوتحنت ام ::ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا

 . هب لوعفم بصن لحم يف ةلوؤملا ةلمجلاو . ةيردصم

 © اور تكاكو 41
 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ليلعتلل ةيفانئتسا واولا : مكقلخ هللاو ©

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . ةمضلاب ميظعتلل
 مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه هريدفت ًاناوج

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف

 «نوتحنت ام» بارعا برعت : نولمعت ام . ةفطاع واولا : نولمعت امو ©

 ىنعملا لوح لدج ريثا دقو . نولمعت ءيش: ياو وا نولمعت ام قلخو ىنعمب
 ىلع انه اتبرعا دقو «نولمعت اما يفو «نوتحنت ام يف «ام» عقومل ريسفتلاو

 . نيهجولا

 * راو وفا يبا نبل اول
 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 : اونبا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ًائايثب هل اونبا ©

 قلعتم رورجيو راج :هل . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 كلتا 1 نإ قلل



 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاناينب . اوئباب

 لصتم يمض ءاهلاو اهارعا برعتو «اونبا» ىلع ةيببسلا ءافلاب ةفوطعم : هوقراف ©

 . هب لوعفم بصن لح يف

 . هرقلأب قلعتم رؤرجيو راج : ميخجلا ف ©

 4 َناَىَتْلا مساعدي باوُداَدَك
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودارا . ةيفانتتسا ءافلا : هب اوداراف ©

 : هب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمُض واولاو ةعامجلا واوب
 | . اودارأب قلعتم رورجمو راج

 . ةغيدخو ًاركم : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بؤصنم هب لوعفم : ًاديك ©
 ' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج .ةيببس ءافلا : نيلقشالا مهانلعجف ©

 . :لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و . انب هلاصتال

 ؛ لؤعفم «نيلفسالا» و . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نايئاغلا ريمض («مها»و

 نم :ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب
 . درفملا يف ةكرحلا

 © َندمسَسْتَوْلِإ كِمْفِإلَدَو 4
 . ليمصض لعافلاو حتفلا لع يتيم ام لعف : لاق . ةيفانكتسا واولا : لاقو ©

 ' . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ةياقولا نون تفذحو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : بهاذ ينإ ©
 . 6 نأ مسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض  لصتم يمض ءايلاو ًافيفخت
 لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا» و . ةمضلاب عوفرم اهربخ : بهاذ

 ش . - لوقلا .لوقم هب لوعفم بصن

 سك



 يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو بهاذب قلعتم رورجبو راج : يجبر ىلإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم

 عراضم لعف : نيدهب . - فيوست  لابقتسا فرح : نينلا : نيدهيس ©

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو اراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون نونلاو وه

 اهنال اهتلص تفذح دقو . هب لوعفم بصن لح يف ملكتملا ريمض اهيلع

 , ينمصعيو ينيد يف يحالص هيف ام ىلا يندشريس : ىنعمب ةمولعم

 لس ا لآ
 ٠ َنيِسلَصضاَني ِلبَكْيَت ©

 فاضم ىدانم وهو ٠ ىدانملاب ءافتكا ءادتلا ةأادا تفذح ير اي : هلصا : بر لى

 لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ًاطخ ةفوذحملا ملكتملل ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه ىتلا ةسكلاب لحملا

 رج لحم يف ملكتملا ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو

 . ةفاضالاب

 لوعفمب وا . بهب قلعتم رورجمو راج : يل . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 7 «بهاا

 «نما نآل «به» لوعفم فذحو بهب قلعتم رورجمو راج : نيحلاصلا نم ©

 راجلا نوكي نا زوجيو . نيحلاصلا ضعب : ىنعمب . هيلع ةلاد ةيضيعبتلا

 وا ًاحاص يل به يا . ردقملا «به» لوعفمل ةفوذع ةفصب ًاقلعتم رورجملاو

 . نيحلاصلا نم ًادلو

 ١ رس سِةَشص ©
 © انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينئبم ضام لعف : رشب . ةيببس ءافلا : هائثرشيف .

 لس الا



 ' لحن يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض ةان» و

 : مالغل - تعن  ةفص : ميلح ٠ هانرشبب قلعتم رورجمو زاج : : ميلح مالغي ©

 . يلح نوكيس يا . ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم

- 

 ضان لعْأ نأ ماتو قرأ 3 َقْبَيَلاَم َىَكلاهَصَوباَتلَق ١ ٠١

 © َنِررَمَس دَمآََع نقرر ازا ِت ايل ُليراَذأَم

 ' لع ينبم ةنيح» ىنعمب مناج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانعتسا ءافلأ : املف ©

  ةفاضم يهو . باوجلاب ةقلعتم ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 : هيف زتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يعسلا هعم غلب ©

 ىلع: لدي بوصنم ناكم فرظ : هعم.. هنبا ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج
 | يه وا نيعلا ةحوتفم اهنال فرظلا ىنعمب مسا يه ليقو ةبحاصملاو عامتجالا
 لاق .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمنض ءالاو حتفلا ىلع يئبم رج فرح
 | الف فوذحمب وا يعسلاب وا غلبب قلعتي نا امإ ولخي ال "هعم» و : يرشغتنلا
 ةلص نال .يعسلاب الو . يعسلا دح ًاعم اههغولب هئاضتقال غلبب هقلعت حصي
 عم ليق يعسلا غلب الف لاق امل هنأك ًانايب نوكي نا يقبف ةيلع مدقتت ال ردصملا

 , ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :يعسلا .هيبا عم لاقف ؟نم

 . هلامعا يف هعم اهيف ىعسي يتلا نسلا وأ يعسلا ىلع هيف ردقي يذلا دحلا

 ' . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 .' بارعالا نم احل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج هل لاق يا «لاق» ةلمجو
 . لاقل هب لوعفم بصن لح يف اهربخ عم ينا نم ةلوؤملا ةلمجاو

 تاو ؟نبا' ريعصت وهو ى ينب : ب : يفب اد ' ءايلاو «نبا) ريغصت وهو فاضم ىداثم : ىنب . ءادن ةادا : اي : .ىشد ان ©

 غم



 ءايلا حتفي ءىرقو . ةفاضالاب رج لح يف  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض

 تطقسو اينب اي : كلوق يف ةفاضالا ءاي نم ةلدبملا فلالا نم هيلع ًاراصتقا

 . نينكاسلا ءاقتلال فلالاو ءايلا

 نون تفذحو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مانملا يف ىرا ينا ©

 مسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو ًافيفخت ةفاضالا

 لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوف رم عراضم لعف : ىرا..«نا»

 ىرأب قلعتم رورجمو راج : مانملا يف . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . (نأ) ربح عفر لحم يف (مانملا يف ىرأ» ةلمحو

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كحبذا . تبرعا : كحيذأ يثا ©:

 - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ليوأتب اهربخو اهمساو «نا» و هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 يا ايؤرلا نم «ىرأ» نال «ىرأ» يلوعفم دسم دس بصن لحم يف ردصم
 ىنعم ىلع لمحت ايؤرلا اهردصم يتلاو ملحلا ىنعمب يتلا وا ةيملحلا «ىأرا

 4 لخ ال كج اديب عب هذال مسا ملكتملا ءايو نيلوعفم ىلا ىدعتتف !ملع»

 هلل ًانابرق كحبذا نا تملح : ىنعملاو «نا» ةلص اهنال بارعالا نم

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف:: رظنا . ةيببس ءافلا : رظناف ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . ماهفتسا مسا : اذام . رظنال هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ىرت اذام ©

 يأرلا نم انه لعفلا نال . ىرثل هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا لع ينبم 1

 «ىأر» تسيل يا نيعلا ةيؤر نم تسيل «ىرت» ةملك يا يهو . ةروشملاو
 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيرصبلا

 مسا «املا نوكت نا زوجيو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لحم يف يذلا ىنعمب «اذ» و . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفتسا

 نم يأ . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىرت» ةلمجو . هربخ عفر

 . ةرواشملا هجو ىلع يأرلا

 -6غةد



 ”ةحتفلاب بوصنم'ءدانم : تبأ . ءادن ةادا : اي. تبرعا : تبأ اي لاق ©
 ءاتلا يأ ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ءاي نع ةبلقنم ءاتلاو . ةرهاظلا
 ' + انلوق دنع هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو ةفوذحملا ءايلا نع ضيوعت
 . يتبأ اي

 هيف رتتسم يمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط لعنف : رمؤت ام لعفا ©

 بصن لحغ يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.ام .. ! تنا هريدقت ًابوجو
 بئانو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نمؤت . هب لوعفم
 ' هللا كرمأي ام لعفا : ىنعمب . تلا هريدقت ابوجو هيف رتتتسم ريمض لعافلا

 ' رمؤت ام ريدقتب يا بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «رمؤت» ةلمجو .هب
 ال اهتلص «رمؤت) ةلمجو . ةيردصم «ام) نوكت نا زوجيو !. راجلا فذحف هب

 . لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ام) و . بارعالا نم اهل لحم

 لوعقملا ىلا ردصملا ةفاضا ىلع يا . كرما لعفا : ريدقتلا . هب ًالوعفم بصن
 . ًارمأ هب رومأملا ةيمستو

 ' عوفرم عراضم لعف : يندجت . - فيوست  لابقتسا فرح نيسلا : يئدجتس ©
 ةياقولا نون نونلاو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 . ىنعمب لؤا هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا ريمض - لبصتم ريمض ءايلاو
 . بلطلا باوج يف ةعقاو ةلمجلاو . «يندجتسفا

 : نا . بارعالا نم اهل لح ال ةيضارتعا ةلمج ةيطرشلا ةلمجلا : هللا ءاش نا ©
 : لم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش .. مزاج طرش فرح
 باوج فذحو ةمضلاب ميظعتلل عريفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . نإب مزج

 .٠ هانعم مدقتل طرشلا

 : لحع يف وا . يناثلا (يندجت» لوعفمب قلعتم رورجمو راج : نيرياصلا نم ©

 : ًادلو ريدقتلا . قايسلا نم مولعم هنال فوذحملا يناثلا لوعفملل ةفص بصن
 : نوتلاو ملاَس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو نيرباصلا نم ًارباص وا

 0 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع



 ٠١ نيل توالت ©
 ريمض - لصتم ريمض فلالاو . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : املسا املف ©

 هللا رمال املستسا املف : ىنعمب لعاف عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نينثالا

 «3 باوجو . هسفن اذهو هئبا اذه ملسا ىنعمب وا اعضخو اداقننا يا

 امهراشبتسا نم لاحلا هب قطنت امه ناك ام ناك املسأ املف : هريدقت فوذحم

 . هئاعت ىلع اههركشو هلل امهدمجو

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هلت . ةفطاع واولا : نييجلل هلتو ©

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 هحبذيل ههجو ىلع هعرصو : ىنعمب هلتب قلعتم رورجيو راج : نيبجلل . هب

 . ةلبقلل ههجو لوح يا

 © مفتي ةئديو 5 ٠٠١
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىدان . ةفطاع واولا : هانيدائو ©

 ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و .انب

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 ىنعم اهيف ةادانملا نال فوذحم هب لوعفمل ريسفت فرح : نأ : ميهاربا ام نأ ©

 دق ميهاربا اي نيلئاق هانيدانو وا ميهاربا اي'هل انلقو هانيدانو ريدقتب . لوقلا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ميهاربا . ءادن ةادا : اي . ايؤرلا تقدص

 فوذحملا نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا «ّْنا» نم ةففحم «نأ» نوكت وا . بصن
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 ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال
 . هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ايؤرلا . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 : اهتلغج يا ايؤرلا تققح دق : ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا
 ٠ 1. . ةْنأ» ربخ عفر لح يف ةلمجلاو .ملحلا يف هب ترمأ ام كلعفب ةقداص

 ! لصتم ريمض «انا و . ليلعتلا انه ديفت لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : اثأ ©
 0 . اهمسا بصن لخم يف نوكسلا ىلع ينبم
 / نع بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©

 ا ةراشأ مسا : اذ . فوذحملا ردصملل ةفص وا ب ردصملا  قلطملا لوعفملا

 باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 00 . كلذ لثم ءازج يزجن انا : ريدقتب

 : لغف : يرجن . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيئسحملا يزجن ©

 | هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفرم عراضم
 ! هنالا ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينسحملا .أ نحن هريدقت ًابوجو
 ش . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 ل نياق اول رعنإ 7

 ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن افرح: وهل اذه نا«©
 : وه .  ةقلحتملا  ديكوتلا مال ماللاو «نا» مسا بصن لحم ين نوكسلا ىلع

 ٠ . أدتبم عفر لح يف لصفنم ريمض
 ءالبلل - ثعن  ةفص : نيبملا . ةمفلاب عوفرم اوه» ربخ : نييملا ءالبلا ©

 ! ريخ عفر لحم يف «نيبملا ءالبلا وملا ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 لبق فلالا مخفي نم ظفل وا ةغل ىلع ةزمهلا لبق وارب ةملكلا تبتكو هنا»

 . دارلا ىلا اهليمف ةزمهل
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 © طع عزب ةكبتقو
 دعب ةعبارلا ةيآلا يف ؛هانيدانو» بارعا برعت : ميظع حبذب هانيدفو ©

 حبذل  تعن  ةفص : ميظع . هانيدفب قلعتم رورجيو راج : حبذب . ةثاملا

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم

 مج 7

 ص © ترجل واكو

 . نيعبسلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 مس

 © مملاعلكلم
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «حون ىلع مالس» بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نم عونمم هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم : ميهاربا . نيعبسلاو ةعساتلا

 . فيرعتلاو ةمجعلل فرصلا

 ٠١ يول ©
 . ةئاملا دعب ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ١١١إسسْعللْوِينَ ©
 . نينلمثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ه يبل ئي اكل 7 هر تس سرا واسم سر 1
 .انب هلاصتأل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :  رشب . ةفطاع واولا : هانرشِمو © :

 دما



 , لصتم ريم قلو لعاف عقر ل يف نوكسلا لع ينبع لصتم ريمسغ ةاثا د

 . هب لوعفم بصن لح يف

 ؛ نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو انرشبب قلعتم رورجمو راج : قاحساي ©
 .. ةفرعملاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا

 نأي يأ ًايبن قحسا دوجوب يأ فوذحم فاضم ريدقت ىلع ةردقم لاح : ًايبن»

 ' وهو ةراشبلا لعف ال دوجولا لاحلاب لماعلاو هتوبل ةردقم قحبسا دجوي

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ٠ يبن لك نأل ءانثلا ليبس ىلع ةيناث لاخب قلعتم رورجمو راج : نيحلاصلا نم ©

 ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو نيحلاصلا نم نوكي نأ دبال

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 +١1 بدت وو ني رز نموت كوول 8

 8 « قحساب انرشبو ١ بارعإ تبرعت : : قحسا ىلعو هيلع انكرايو ©

 : . انكرابي قلعتم رورجمو راج (هيلعاو

 قلعُتم رورجيو راج .: ةيرذ نم . ةيففاننتسا وارلا : نسحم امهتيرذ نمو ©

 راج : هسفنل . اهبارعا برعتو «نسحم١ ىلع واولاب ةفرطعم : هسفنل ملاظو ©

 ' ملاظ:وه نم مهنمو هلمع يف نسحم وه نم |امههتيرذ .نمو ئنعمب ماللاب لعافلا

 .'ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ماظل - تعن  ةفص : نيدم ©
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 هيلا م اج 1 جيم ل
 2*8  َنوُرَمَك سوم َتمْدَكَلَو ١ ١ ؟
 . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانعتسا واولا : اذذم دقلو ©

 ينبم لصتم ريمض ان و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : اننم

 . انلضفت يا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 فوطعم : نورهو . انئمب قلعتم رورجمو راج : نورهو ىسوم ىلع © .

 نارورجم فرصلا نم ناعونمم نامسالاو اهبارسعا برعيو «ىسوم» ىلع واولاب

 . لوالا ىلع ةكرحلا تردق دقو ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب

 © ريطتا نك امور اخاتتقو ١ ١ 1 3 | سور هك سي اوت
 ين ؛ام» و نيعبسلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةيآلاو ةفطاع واولا ©

 . ةينثتلل «اههموق» و «امهانيجناا

 ه>» يبلع مها خو 17
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : رصن . ةفطاع واولا : مهاترصنو «©

 (مه) و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب

 موقلا ىلع مهانرصنو يا . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . نيرفاكلا

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةيببس ءافلا : اوناكف ©

 . ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لع يف :لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب ْ

 :نييلاغلا . بارعالا نم هل لحم ال داع وا لصف ريمض : مه : نييلاغلا مه ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ ش
 . درفملا يف ةكرحلاو

6 



 ©« يبدي ماو ١١17 سو ا واتس سر
 ' اهبارعا برعتو «مهانرصن» ىلع وارلاب ةفرطعس : باتكلا امهانيتآو ©

 ناث هب لوعفم : باتكلا . بارعالا نم امل لحن ال:ةينثتلا ةمالع فلالاو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 أ ةحيتألا اهبضن ةمالعو اهلثم ةيوصنم بانتكلل تع: ةفص : نييتسملا ©

 ا : . هنايب يف غيلبلا : ىنعمب

 “ل ل ضل

 #*© رميهم الة نبكعو ١١

 ؛ قيرظ يا طارص : ىنعمب ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . مالسالا لها

 00 ا تس

 ه*> تركلافاهتطاكوو ١١
 :' ةينثتلل «ام) و . نيعبسلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف ٍتبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

1 1 0 

 0 يلا

 . ؟ىسوم» ىلع واولاب فوطعم

 ١ ياورد كأآإ ©
 . اة بارعا برعت ةميركلا ةيآلا.هذه ©

 نو



 © يبول واعر اَعَمِإ 71
 .ةينثتلل «ام) و ٠ نيناثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه © :

 ١37 نيس ول ساينإّنإو ©

 . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا . ةيفانعتسا واولا : ساملإ نإو ©

 نم عونم هنال نوني و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتنم («نا» مسا : سايلإ

 . يمجعا مسأ هنال - نيونتلا - فرصلا

 رورجمو راج : نيلسرملا نم .  ةقلحزملا _ديكوتلا مال ماللا : نيلسرملا نمل © ش

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج - هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو (نا» ريخب قلعتم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 «©ب نويل َعِمْرع1ِ 5 ١١)
 وا « نيح ١ ىنعمب بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : لاق نإ ©

 . ركذا هريدقت فوذحم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا

 وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق

 . ةفاضالاب رج لحم يف «لاق» ةلمجلاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاح لاو لاقي قلعتم رورجمو راج : هموقل ©

 ةزمهلا : الا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : نوقتت الأ ©

 عراضم لعف : نوقتت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ب ةآالا



 ل ا هةر دور

 © ننال اوسخ َنوُردبَو صب نوعتسأ

 عراضم لف : نوعدت . «نوقدت الآ» ةزمه نم لدب ةزمهلا : ًالعب نوعدتأ ©
 : لوعفم : العب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 وهو («لعبلا منصلا نودبعتأ ىنعمب يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 ش . لبهك محل ناك منصل ملع

 برعتو «(نوعدت» ىلع واولاب ةفوطعم : نيقلاخلا نسحأ نورذتو ©
 ' : نيقلاخلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم هب لوعفم : نسحا . اهبارعا
 نونلاو ملابس ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 0 نيرا ماب ٌبومكبرمما 55 ١ 1 ذب جادس و شع هيد

 ' بوصنم ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا «نيقلاخلا نسحأ» نم لدب ةلالجلا ظفل : هللا ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هنم لدب وا ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص : مكير ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو  نيبطاخملا

 رورجم هيلا فاضم : ءابآ . ؛مكبر» ىلع واولاب ةفيطعم : مكئابآ برو ©
 ريمض د لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 .! روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 عمج اهنآل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ءابآلل - تعن  ةفص : نيلوالا ©

 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
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 لعف : هوبذك . ًاراصتخا فوذحم لعف ىلع ةفطاع وا ةيفانعسا ءافلا : هويذكف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 ٠ هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاحلاو لعاف

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانثتسا ءافلا : نورضحمل مهنإف ©

 ديكوتلا مال ماللاو « نا ١ مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه ١ و لعفلاب

 ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «نا» ربخ : نورضحم . -ةقلحنملا

 نورضحي يا . لوعفم مسا ةملكلاو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 . باذعلل

 « يقام
 . نيعبرألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا| هذه ©

 ١١9 نركلافدلعاكسرَو ©
 . نيعبسلاو ةئماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 © يال طم
 ةلصفنم تدرو «نيساي لإ) و . نيعبسلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ىلع ءىرقو . مهلاوقا يف ءاملعلا فلتما دقو لاكشإ اهبارعاو اهانعم يف

 ءايلا ةدايزل لعلو . سيردإو سايلإ يف تاغل اهنأ ىلع نيسيردإو نيسايلإ

 يه ليقو . ميهاربا لثم مسا ؛نيسايلإ» نإ ليقو . ىنعم ةينايرسلا يف نونلاو
 . هدحو هللا دنع اهملعف كلذ عمو . نيساي موق اهب دوصقملاو «سايلا» عمج
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 ١ يشار لدكاط ©
 . .ةثاملا دعب ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 *» يبول رابوزسزا) 3
 . نيناثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا .ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ٠٠ ناس ارو © 00 |
 مغر فرص ني بارعا برعت ' مغر فرص «ًاطول» و . ةئاملا دعب نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 ١ ش . نكاس هطسوا يثالث هنالو هتفخل هتمجع

 ©« يجزاك نبِْإ
 ربخ يف اب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناز فرظ : هانيجن ذا ©

 ' رمضم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف مسا يه وا . نيلسرملا نمل وهو «نأ»
 «انال و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجن . «ركذا» هريدقت

 ' لحم يف لضتم ريمض ءاه لاو لعاف عفر لحم يف نوكشلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : . ةفاضالاب رج لحم يف «هانيجن» ةلمجو . هب لوعفم بصن

 أ ةمالعو اهلثم ةبوصنم «هانيجن» يف ءاحلا ىلع واولاب ةفرطعمم : نيعمجأ هلهأو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضم يفو ةحتفلا اهبصن
 ' عمجب قحلم هلال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هلبق امل يونعم ديكوت : نيعمجأ
 . درفملا يف ةكرحلا نم ضرع نونلاو ملاسلا زكذملا

 دكا



 © نرفازاوجألا
 هبصن ةمالعو بوصنم الإب ىنتسم : ًازوجع . ءانثتسا ةادا: ازوجع الإ ©:

 . زوجعلا هتأرما الإ يأ . ةحتفلا

 مسالا رج ةمالعو زوجعل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيرباغلا ف ©:

 : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا
 . نيكلاملا عم تيقب

  3١7نركلا اوتو ©
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : رمد . يخارتلل فطع فرح : افرمد مث ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرخآلا ©
 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع

 © ةيرتزللوو 6
 فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئكتسا واولا : مكئاو © :

 «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ديكوتلا مال ماللاو « نأ ١ ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهيلع نورمتل ©
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورمت .  ةقلحنملا

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مها و رج فرح : ىلع . لعاف عفر لحم يف
 مهتريب راثآ ىلع نورمتل : ىنعمب نورمتب قلعتم رورجملاو راجلاو . يلعب
 . ةرمدملا

 بكا



 :ركذم“ عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ةعامجلا واو نم لاح : نيحبصم ©

 ظ . حابصلا يف نيلختاد : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس

 © نيك الو 4 ش : 2 لرأخ ج م
 ىلع فوطعم نورمتب قلعتم رورجمو رانج : ليللاب . ةفطاع رواولا : ليللابو ©

 ش . ليللا يفو حابصلا يف مهلالطا ىلع نورت يأ "نيحبصم) ىنعم

 . ب.ةينييزت '- ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزبمم لا : نولقعت الفأ ©
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعت .اه لمع ال ةيفان : ال

 . نوظعتت الفأ يا . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 ١4 ناس اوي شو ناو .©
 ب ني الأ بارعأ برعت . ةئاملا دعب نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 دغش !قَذإ

 لا عفا فاسق ابارعا'قبس : ذا: قبأ نأ ©

 ليم د همي نع «برمل لب وه هر ًلوج هجن تتسم يحض
 ًازاجم ةقابإ هبر نذإ ريغب هموق نم هبره

 ' - تعن  ةفص : نوحشملا .قبأب قلعتم رورجو راج : نوحشملا كلفلا ىلا © :

 ىآلملا ةنيضسلا ىلا : ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم كلفلل
 ةفاضضالاب رج لحم يف !نوحشملا كلفلا ىلا قبا» ةلمجو ؛ مهتاجاحو سانلاب

 . هذا»' فرظلا دعب اهعوقول

 د اك؟كا



 ١١ نييك ماش ©
 اهيف باكرلا عرتقاف : ىنعمب فوذحم ىلع ةفوطعم وا ةيفانئتسا ءافلا : مهاسف ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهاس . سنوي عراقف براهلا نم ةفرعمل مهنيب

 . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئكسا ءافلا : ناكف ©

 . وه هريدقت اناوج رتتسم ريمض

 ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيضحدملا نم ©'

 نم يا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم يضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال
 . ةعرقلا يف نيبولغملا

 ١ ١ يوفر و اهلا ©
 هسفنب ىمرو : ىنعمب ًاراصتخا فوذحم ىلع ةفطاع ءافلا : توحلا همقتلاف ©:

 ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . هعلتباف يا همقتلاف ءاملا يف

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : توحلا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف لصتم

 . لاح بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ميلم وهو ©

 . ةمضلاب عوفرم اوه ربخ : ميلم . أدتبم عفر لح يف لصفنم ريمض : وه

 . ةمالملا يف لخاد : ىنعمب لعاف مسا ميملا مضب «ميلما و

 ١ يوي باكو *
 - مزاج ريغ طرش فرح : الول . ليلعتلا ديفت ةيفانعتسا ءافلا : هنا الولف ©

 ءالاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا .  دوجول عانتما فرح
 عم «ناك» نم اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . «نا» مسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 اهمسا نم اهزيح يف امو «نأ» و «نأ» ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمسا

 تدك



 !. نيحبسملانم هنوك الولف : ريدقتب أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو
 ها . افوذحم أدتبملا ربخو

 ريمض اهمشساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نيحبسملا نم ناك ©

 «ناكذ ربخي قلعتم رورجمو راج : نيحبسملا نم . وه هريدقت ًازاوج رتتسم

 نيونتلا نم:ضوع نوثلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو

 هل نيهزنملا ًاريثك هللا نيركاذلا نم يا نيلصملا نم ىنعمب درفملا يف ةكرحملاو
 ا , ةئاحبس

 ظ و 1 ف١ نو
 لي ال لق ا تب هال برج ةمئولل : هفطب 3 ثيل ©

 راج : هنطب يف . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 . ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛هنطب يف ثبل» ةلمجو . توحلا نطب يف
 ينبمت عراضم لعف : : نوثعبي . ثبلب قلعتم رورجيو راج : نوثعيب موي ىلا ©

 . لعاق بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 5 ةفاضالاب رج لحم يف «نوثعيا ةلمحو

ْ 4# 21110 ١ 
 .نوكشلا لع ينبم ضام لعف : هانذبن . ةيببس ءافلا :: ءارعلاب هانذيثف ©

 .ءاهاو-لعاف عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و . انب هلاصتال
 ىلع :توح ا انلمح نأب هاتظفلف ىنعمب هب لوعفم بصن لحن يف لصتم ريمض
 ' ضرالاب يا . هانذبتب قلعتم رورجمو راج .: ءارعلاب .'هنطب نم سنوي ظفل
 ش .' تابنلا نم ةيلاخلا ءادرجلا

 .. لاح بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ميقسن وهو ©

 تل 7 كل



 ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ميقس . أدتبم عقر لح يف لصفنم ريمض :وه

 . توحلا نطب يف هئاقب ةجيتن ضيرم وهو : ىنعمب

 2س هه كرم ا[

 © نات تكل اَدنأَو ” < ١
 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تبنا . ةفطاع واولا : انتيذاو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و

 بوصنم هب لوعفم : ةرجش . انتبنأب قلعتم رورجمو راج : ةرجش هيلع ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 رج فرح « نم »و . ةرجشل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيطقي نم ©

 . هل ةلظم هقوف انتبناو : ىنعمب . نيطقي نم اهنوك ةلاح : ريدقتب ينايب

 . اهقروب هيطغتل : ىنعملاو . عرقلا نم رجش «نيطقيلا»و

 ١ يتوق اال آإ هلو ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرا . ةفطاع واولا : هانلسرأو ©

 ريمض ءاحلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . انب

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 رورجم هيلإ فاضم : فلأ . هاتلسرأب قلعتم رورجمو راج : فلأ ةئام ىلإ ©

 ىتأ هنأل ةفاضالاب رج زيبهت لصالا يف «فلأ»و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 فصولا ضرغلاو رظانلا ىأرم يف ماهبالا ديفي فطع فرح وا : نوديزي وأ ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوديزي . ةرثكلاب

 فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف «نوديزي) ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم
 . سانلا دنع كلذ ىلع نوديزي مه وأ : هريدقت

 د 16



 ١ نوم قازمتق *«
 ,واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . ةيفانثتسا ءانفلا : اونمآف ©

 . هب اوئمآَف يبا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا
 ش ًاراصتخا ةلصلا تفذحو

 هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : عتم . ةيفانعتسا ءافلا : مهانعتمف ©

 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ."ىمسم لجا ىلا : ىنعمب مهانعتمب قلعتم رورجيو راج : نيح ىلا ©

 نومك تاس نك1بنزإ مينكتلا ١4
 | ةرشع ةيداخلا ةيآلا يف ةدراولا « مهتفتشاف » ىلع ءافلاب ةفوطعم : مهتفتساف ©

 :ًافنغم دمحم اي مهأساف : ىنعمب اهبارعا برعتو اهنع ةديعب تءاج ناو

 1 ا . مهايإ

 رورجيو راج : كبرل . .ماهفتسا ظفلب خيبرت ةزمه ةزمحلا : تاذبلا كيرلأ ©
 ١ نع .مهلأسا يا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تانبلا . مدقم ريخب قلعتم

 : روكذلا مهبسفنالو ثانالا هلل اولعج ثيح اهومسق يتلا ةرئاجلا ةمسقلا هذه

 , نهفاكنتساو مهدأوو نه ةديدشلا مهتيهارك عم هللا تانب ةكئالملا مهوق يف

 . هيلع هللا قلخ مركا.ةكئالملا نأ عم نهركذ نم

 : يف رورجبو راج : ممل . «تانبلا كبرل» ىلع واولاب.ةفوطعم : نوذيلا مهلو ©
 : عمجي قحلم هنال واولاب عوفرم رخؤم أدتبم : نوئبلا . مدقم ربخ عفر لحم
 1ْ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا

 ل1



١ - 2 

 ١ ودهم ْمَمَواَئْنإَككْن ا نلَعَمَأ #9
 لق + قلخ . فطع فرح يفي لب تعب بارغا فرحا: مآ: اتقلخ مآ ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 لاح : . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاثانا ةكئالملا ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةيوصنم

 .لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نودهاش مهو ©

 ؤاولاب عوفرم «مه» ربخ «نودهاشا» و أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه
 ؟نورضاح مهو : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 ور ني ا

 0 يلا

 . اهمسا بصن لحب يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لغفلاب

 : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم وا . نولوقيب قلعتم رورجمو راج : مهكفإ نم ©

 ةجيتن : ريدقتب  هلجال هل لوعفمب قلعتي نا زوجيو . نيبذاك نولوقيل

 عوفرم عراضم لعف : نولوقي .  ةقلحزملا_ديكوتلا مال ماللا : نولوقيل ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب ش

 . «نا» ربخ عفر لحم يف «نولوقي»

 وذا مْحبإَولَو 7
 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا لع ينبم ضام لعف : هللا دلو ©

 تالا



 ؛.لوعفم : ىنعمب لعف ؛دلو» لعفلاو . هدلو ةكئالملا يا ةمضفلاب ميظعتلل
 0 . هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو

 :لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : نويذاكل مهئاو ©

 ديكوتلا مال ماللا . ؛« نا ١ مسا بصن لح يف نيبئاغلا ريمض (مهدو

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عرفرم «نا ربخ : نوبذاك .  ةقلحزملا -
 ْ . درفملا نيونت نع ضوع

 رس رام ل ل ودع ع ًَ

 ١١ أَصَطوَآئتايك1ابيي  ©
 :. داعبتسالاو خيبوتلاو راكنالا قيرط ىلع ماهفتسا ةزمملا حتفب : ىفطصا ©

 ؛لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ىفطصا

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 (عمج هثال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : تانبلا ©
 ا . ملاس ثنؤم

 اهنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ىفطصاب قلعتم رورجتو زاج : نيذبلا ىلع ©

 ' 1 ؟ نيئبلا ىلع تانبلا هسفنل راتخا له : ىنعمب ملاسلا.ركذملا عمجب قحلم

 © نمر تسلام 05
 ,عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم خيبوتلا ديفي ماهفتسا مسا : ام: مكل ام ©

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؛ام» ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل .أدتبم
 ْ ؟ مكباصا اذام : ىنعمب

 :بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم راكنتسالا ديفي ماهفتسا مسا : نومكحت فيك ©
 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوسكحت . لاح
 !فيك ىنعمب مكب اذام يا «فيك» يف لماعلا يه ةلمجلاو . لعاف عفر لحم

 ْ ؟ لقع هلبقي ال اب نومكحت

1 



 هه كح ع رس

© 
 . - ةينييزت - ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمهلا : نوركذت الفأ ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركذت . اه لمع ال ةيفان : ال

 نيءاتلا ىدحا تفذح نوركذتت : اهلصاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 © ةيولسؤكتا 65
 . ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم اهنال ةلصتملا «مأ) يهو فطع فرح : مأ : مكل مأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل '

 ناطلسل  تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : نييم ناطلس «

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ١ َيِقرصْْنُم نة كب ألا © هرج اسد 9 مك
 ةجح مكدنع ناك نأ : ىنعم ىلع ردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : اوقأف ©

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوتثا . هب اوتأف مكيلع لزنا باتك نم ةحضاو ش
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا

 . ةقراف فلالاو لعاف

 نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو اوتئاب قلعتم رورجمو راج : مكياتكي ©
 يا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم -

 . كلذ يف مكيلع لزنا يذلا مكباتكب

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : مقثك نا«

 ريمض ءاتلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحدلملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم

58 



 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . روكذلا عمج ةمالع

 نونلاو ملاس ركذم عمج هلال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ريخ : نيقداص ©

 : درفلل نيونت نم ضوع

 ١57 قوت هديك تلاعاتوأ ست 431ه ©
 ١ هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج .  ةيفاجسا نارا : اولعجو ©

 : عمي . اق فنالو عاف ع لع يف لصتم رين والو ةعامجلا دو

 . اودجواو

 ١ . ةفاضالاب رج لح يف لضتم ريمض ءافاو فاضم رهو

 ةنجلا ١ اهلثم برعتو «هنيب» ىلع واولاب ةفوطعم : ًابسن ةنجلا نيبو ©

 ١ هب لوعفم.: ًابسن . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 1 ٠ يسن ةكناللا يا ةنمبا نير هللا نيب يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 1 اق . ةكرشلا ءادمفل هالو ةيفتسارإلا : ةتجلا ملغ دشلو

 ! ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع . قيقحت فرح

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنجلا . نينكاسلا ءاقتلال رئيكلاب تكرح ةئكاسلا

 اهتزمه ترببكو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : نورضحملا مهنا ©
 لخم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و . أدتبملا عضوم ف اهتالو ماللا اهربخ يف نال

 (نا» ربحت «نورضحتا» و  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللاو «نا» مسا بصنن

 . ريمضلاو ٠ هرفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم
 يدي ا كوبا راثلا توضع مينا ١ ىنعمب ةرئفكلا ىلع دوعي (مه»

 ميغأ) يف ريمضلا نوكي نا زوجي نجلا وا نيطايشلاب «ةنحلا» رسف اذاو

 اسال ةلمجلا عضم يف ةلج اهو اهمسا عم «نإ»و . مهل نورضحمل

 . ةتملعا يوعفم دسم دن بصن لح

 دال ؟



 «© َنوُنِصاكَعَما دعس 4 ١

 وهو حبسا : هريدقت فوذحم لعفب بوصنم قلطم لوعفم : هللا ناحيس ©

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم ِْ
 . هلل ًاييزنت يا . ةرسكلا رجلا

 . ةيردصم «اما و رج فرح («نع١ نم ةبكرم : اع: نوفصي امع ©

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبقي عوفرم عراضم لعف :نوفصي 2
 و . بارعالا نم ال لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص !نوفصيا ةلمحو . لعاف

 رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ام»
 سا «ام» نوكت وا . مهفصو نع هللا ناحبس : ريدقتلا . ناحيسب قلعتم

 ةلص «نوفصي» ةلمج نوكتف . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع اينبم الوصوم
 ًاريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو : بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا
 دلولا نم هب هنوفصي امع : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم افوذحم

 . بسنلاو

 ٠١ نيصكخلا أ اسعلإ »*
 ةمالعو بوصنم الإب ىتثتسم : دابع . ءانثتسا ةادا : الا: هللا دابع الإ ©

 نيرضحملا نم ًاعطقنم ءانثتسا ىتثتسم وهو . فاضم وهو ةحتفلا هيصن

 «هللا ناحبس» ةلمح نوكتو . نوجان نيصلخملا دابعلا نكلو : ىتعمب

 نا زوجيو . بارعالا نم امل لحم ال هنم عقو ام نيبو ءانثتسالا نيب ةيضارتعا

 نكلو كلذب ءالؤه هعنصي : ىنعمب «نوفصي» ريمض نم ىنثتسملا نوكي
 : ةلالجلا ظفل «هللا» و كلذب هناحبس هوفصي نا نم ءارب نيصلخملا دابعلا

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم دابعلل - تعن  ةفص : نيصلخملا ©
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 الا



206 7 ١ 
 ' فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : نا . ةيفانئتسا ءافلا : مكئاف ©

 "ذا" مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيطاخلا ريسف - لصتتم ريمض

 ' لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : نوديعت :امو»

 ,لعف : نودبعت . ةيردصم «ام» نوكت وا «نا» مسا ىلع فوطعم بصن

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبنثب عوفرم عراضم
 :١ عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نودلبعتا

 امو : ريدقتلا . هب لوعفم هنإل لحملا بوصنم فولحم ريمض لوضوملا

 : عفر لح يف ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف ةيلعفلا ةلمجلا «ناذ ربو . مهنودبعت

 نا نوجيو ٠ هللا ىلع نينتافب ًاعيمج مهو متسل مكيدوبعلمو مكنإف : ىنعمب

 . هتعيضو لجر لك : انلوق لثم (عم» ىنعمب !نودبعت:امو» يف واولا نوكت
 , نودبعت امن عم مكناف : ىلعم ىلع «نأ» ريخ دسم تدس «نودبعت امو» ةلمحو

 . :اهتوديعت نوحربت ال مهباحصاو مهؤانرق مكنإف يا : ؛مكتهلا عم مكنإف يا

 ينل د َلَصْدناَع
 .ةيفاثو زاجحلا لها دنع «سيلا ةلزنمب ةيفان : ام: نينتافب هيلع متنا ام «

 ةغللا ىلع «ام) مسا لصفنم ريمض ؛«متنا» و . ميمت يثب دنع ال لمعال

 . ريخلاب قلعتم رورجتو راج اهيلع» و . ةيناثلا ةغللا:ىلع ًأدتبمو ىلوالا

 :هرج ةمالعو ًاظفل هل رورجم مسا «نينتاف» و . دئاز رج فرح ءابلا : نيئتافب

 نا ىلع الع بوصنم درفما نيونت نم ضوع نوتلاو لاس ركذم عمج هنال ءايا

 هنا ىلع ًالحم عوفرم وا ؛اما ربخ
 ةرفكلا اهيا متنا ام : ىنعمب ؛متنا" ربخ

 .ىلع

 .نم الا نيلضمب متنا ام وا ًادحا نيلضمب متنا ام يأ ءاوغالاب نيدسفمب هللا

 . لضي نا هيلع هللا ردق

 الا



 ٠١ رسم الَصوْعْريِإ ©
 نوكسلا ىلع يثبم لوصوم مسا : نم . ال لمع ال رصح ةادا : الا: نم الا ©

 هدعب ةيمسألا ةلمجملاو . «نينتاف» لعافلا مسال هب لوعفم بصن لحم يف

 . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص

 : لاص . أدتيم عفر ل يف لصفتم ريمض : ره: ميحجلا لاص وه ©

 ءاقتلال ءايلا تفذحو ميحمجلا يلاص وا ميحجلا نولاص : هلصاو اوه» ربخ ْ

 لهأ نم هنا هيلع هللا بتك نم الا يا ميحجلا لخاد وا ولختاد ىنعمب نينكاسلا

 اما , ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميحجلا . ميحجلا

 : هجوا ةثالث اهيف : يرشغزلا لوقيف «ميحجلا لاص» ةملكب قلعتي ايف

 اهواو تطقسو . ىنعملا عومجم ظفللا دحوم «نم» نال اعمج نوكت نا اهدحا

 اوه» لمحف . ةفاضالل نونلا تفذحو فيرعتلا مالو يه نينكاسلا ءاقتلال

 نوكي نا : يناثلا هجولاو «نم» ىنعم ىلع «نولاصلا» و «نم» ظفل ىلع

 . كئاش يف كاش مهلوقك لئاص يف لاص لاقي مث بلقلا ىلع ًالئاص : اهلصا
 . هنيع ىلع بارعالا يرجيو ًافيفخت «لاص» مال فذحت نا : ثلاثلا هجولاو
 . «تأشنملا راوجلا هلو» أرق نم ةءارق وريظنو

 ١5 ١ ولحم اسمو 8# 71 و -
 قلعتم رورجمو راج : انم . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغعتسا واولا : انهم امو © .

 و ةكئالملل لوقلاو . دحا انم امو يا رخؤملا ًأدتبملا فذحو مدقم ربخب

 امو : ريدقتب وا . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا فذحف . كلم يا (دحا»

 . لوصوملا مسا فذحف ةدابعلاو ةفرعملا يف مولعم ماقم هل نم الا انم

 ٌولعتم رورجمو راج : هل . اف لمع ال رصح ةادا : مولعم ماقم هل الا © .

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ماقل

 لالا



 0 ري
 لل هه عسر ص و سا نا

 ' ريم هانا و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : اناو ©

 . «نا» مسا بصن لح يف لصتم

 لصفلا ريم : نحن ٠  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نوفاصلا نحنل ©
 .'بارعالا نم هل لحم ال نييفوكلا دنع داعلا ريمضو نييرصبلا دنع

 : نم :ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال داولاب عوفرم («نا) ربخ :نوفاصلا

 . يف انمادقا نوفاصلا وا . نوفطضملا : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيوئتلا
 . رمؤن ام نيرظتنم ءاوهلا يف انتحنجا وا 5 ةالصلا

 ةقيفلزقلاو 7
 . ! نوتعذملا أناو يا . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ا ا . هناحبس هل نوهزتملا نودجمملا نوعضاخلا هتدابعل

 | نو ا فاكرنإو ١1 و111 ام

 اهني ةقرافلا يه ماللاو ةليقثلا نم ةففخم : نا . ةيفانئتسسا واولا : اوفاك ناو ©
 , دنع يهو تلمها ةيلعفلا ةلمجلا ىلع ؛نا» تلخد الو .. ةيفانلا.«نا» نيبو

 0 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . اهل لمبع ال ةيفان نييفوكلا
 1 فلالاو (ناك) مسا عقب لع يف لصعم ومش دال ةعامجلا واوب هلاصتال

 : لو ولا تب فم ياضم لعف : ةولوقي . ةقراف مال:  نولوقيل ©

 ٠ لعاف عب لح يف لصتم يمس

 الشال



 © ياكل ارت [كسعأ 7
 بصن فرح : نا . «عانتمال عانتما فرح» مزاج ريغ طرش فرح : نا ول ©

 . لعفلاب هبشم ديكوتو

 «ان» و . فاضم وهو مدقم «نا» ربخب قلعتم ناكم فرظ : ًاركذ اندنع © |

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 عم «نا» و . ًاباتك : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا» مسا : ًاركذ

 : هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحن يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا

 . باتك انيلع لزنا ول : ىنعمب انعم ركذ تبث ول : ريدقتلا . تبث

 هنوك ةلاح ريدقتلا . ركذل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيلوالا نم ©

 ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ينايب رج فرح «نماا نال نيلوالا نم

 بتك نم اباتك : ىنعملا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس
 وه لوقلاو . هماقم هيلا فاضملا ميقاو رورجملا فاضملا فذحف ةقباسلا ممالا

 . نيكرشملا لوق

 *© نصف عدس 6

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ؟ول» باوج يف ةعقاو ماللا : اذكل © '

 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض 4ان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناكا ريخ : هللا نابع © '

 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجب هيلا فاضم
 . بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نيصلخملا هللا دابع انك»

 عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم دابعلل  تعن  ةفص : نيصلخملا ©

 مهصلخا نيذلا يا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 . هسفئل هئاحبس هللا

 ب ا الشهل



 نكرر 1١
 ' لونمرلا مهءاجف ريدقتب فوذحم ىلع ةفطاع وا ةيفانتتسا ءافلا : هب اورفكف ©

 ْ ينبم ضام لعف : اورفك . ب اورقكت كرت ردو بادكلا يا ركاب ميركل

  اورفكي قلعتم رورو راج هب . ةقراف فلالاو

 11 لابفتسا - فيوست فرح : فوس .. ةيببس ءافلا : نوملعي فوسف ©

 |. عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي
 مهبيذكت ةبغم نوملعي فوسف : نحمي عواعس# هنال افومفم فذحو لعاف

 ١ /١١ ريال داَ اككتَعمَرَوَو ©

 قرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللاو : ةيفانئتسا:واولا : تقيس دقلو ©

 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف.: تقبس . قيقحت

 ؛ بارعالا نم اهل لحم

 يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض هانا و . ةمضلاب يفرم لعاف : اذتملك ©

 محل اندنج ناو نوروصنملا مهل مهنا» هلوق يه ةملكلاو . ةفاضالاب رج لخم

 دخاو ىنغم يف تمظتتا امل اهنال تاملك ةدع يهو ةملك اه|س دقو «نوبلاغلا

 . ةبلغلاو رصنلاب مهل اندعو : ريدقت ىلع ةدرفم ةملك مكح يف تناك

 ! لطتم ريمض هانا و . تقبسب قلعتم رورجبو راج : نيلسرملا اندابعل ©
 ' دابعلل  تعن  ةفص «نيلسرملا» و . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 , نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنال ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم
 . درفملا يف ةكرحلاو نيوتتلا

 الاكل



 © نوذوصلا#طمصتإ
 يف نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: مهل مهئا ©

 ريمض «مه) و  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : مهل . «نأ١ مسا بصن لحم

 . عابشالل ةمضلاب هرخخأ كرحو أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ٍ

 ضرع ثنونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب عوقرم (مهل ريخ : نوروصنملا ©:

 لحم يف «نوروصنملا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا نم

 نييرصبلا دنع لصف ريمض (مهلا يف (مه» نوكت نا زوجو «نا» ربخن عفر

 ريخ نوروصنملا : نوكتف . بارعالا نم هل لحم ال نييفوكلا دنع ًادابعو

 , «نا»

 سو اساعو كا 0 1
 هل  َنويلَقمطاَرَجَنإَو ١0

 «نأ» مسا : دنج . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةيآلا ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 © لع تا .يراةسد د ةعادو
 فذح ىلع ينبم رما لعف : لوت . ليلعتلا انه ديفت ةيفانئتسا ءافلا : لوتف ©

 :ىنعمب . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح 'هرمخآ

 . مهاذأ لمحتو مهنع ضرعأف

 رورجملاو راجلاو . نعب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : مهثع ©
 . لوتب قلعتم

 ةمالعو ىتحب رورجم مسا : نيح . رجو ةياغ فرح : ىتح : نيح ىتح ©
 ققحتي ىتح لاعقلا نع فكلا ةدم يهو ةريسي ةدم ىلا يا . ةرسكلا هرج

 لال #



 ' راجلاو . ةفاضالا نع هعاطقنال نونو ةمايقلا موي ىلا ليقو كرصنب دعولا
 , : ريدقتلا . ةفوذح لاحب ًاقلعتم نوكي نا زوجي دا لودب ب قلعتم رورجملاو

 2 لس هس
 ١ ل نور كوس ماو

 : لعافلاو هزرخخآ نوكس ىلع ينبم رما لعف : رصبا . ةفطاع والا : مهرصباو ©

 بصن لحم. يف ني نيبئاغلا ريمض («مهل و. تنا هريدقت ًابوجو' هيف رتتسم ريمض

 . باذعلا نم نوقاليس ام ىلا رظناو يا . هب لوعفم

 : .-فيوست  لابقتسا فرح : فوس . ةيفانئتسا ءافلا : نورصني فوسف ©

 ! عفر. لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورصبي
 مهب :لزانلا باذعلا نورصبي فوس يا . ديعو ميركلا لوقلا فو لعاف

 ' . مهيلع ةرمن ًاضيا ةورصيد

 “/ نجمع © ١
 : ةزمه هنيلع تلخد فطع فرح ءافلاو مكبتو راكنا ةزمه ةزمهللا : انياذعيفأ ©

 ' لضتم ريمض هانا و ٠ نولجعتسيب قلعتم رورجمو راج :: باذعب . راكتالا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ل يف لصتم يمض والو ذولا تو عوفرم عياصضم لعف نولجعتسي ©

 ِْ ٠ باذعل ضرعم وه

 © َنودنْلاََص اتاتق مرتبات اًرَماَْرَو "1
 طرشلا يعم نمضتم نما نم لتي م فرظ : ذا . ةيفانتسا ءافلا : اذاف ©

 لالة



 يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . هبارجب قلعتم هطرشل ضفاخن نوكسلا ىلع ينبم
 . اقرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 رورجملاو راجلا ىلا دنسا دقو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهتحاسب لزنف

 . نولجعتسي يذلا باذعلا يا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . لزنب قلعتم رورجمو راج : ةحاسب

 . مهئانفب لح اذاف : ىنعمب ةفاضالاب >

 بارعالا نم اه لحم ال عاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : حابص ءاسف «©
 نم ابنال مذلا ءاشنال ضام لغف : ءاس' . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو
 صوصخملا فذحو ةمضلاب عوفرم «ءاس» لعاف : حابص . «ستب» يناعم

 مهحابص نيرذتملا حابص ءاس دقف : ريدققتلا . هيلع لدي ام دوجول مذلاب

 . كلذ يضتقي ؛ءاس» نال اورذنا نم سنج يف مهبم «نيرذنملا» يف ماللاو

 ملاس ركذم عمج > هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم : نيرذنملا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضومع :نونلاو

 © نحس
 نوكيل لوقلا اذه هناحبس ىنث دقو . نيعبسلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعا

 . ديكأت ىلا داعيملا عوقول ًاديكأت

 ف هب وسمي و 27

 8*8 تورو فْوشَرِوَبَك 0/4
 ايندلا باذع ؛رصبأ» لوعفمو . نيعبسلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ©

 . ةرخآلا باذع («نورصبي» لوعفمو

 ١١ وغصب عملا كير 4

 © بر الا دعب نيسخلاو ةعسانلا ةميركلا ةيآلا ف تيرا ة ةسيركلا ةيآل هذه

 سالك



 71 اهب هناحبس هصاصتخال ةزعلا ىلا برلا فيضا دقو «كبر» نم لدب : ةزعلا
 : .٠ ةزعلا وذ :١ ىثعمب

 ١ ناسا لعلَسَو 88
 . وأ مالس ونه : ريدقتب رمضم أدتبم ربخ : مالس . ةيفانثتسا واولا : مالسو ©

  ىنعلا لع ةفرصوم ةركت هنال ادشبم نودكي نا زومتو . مالسب يرماو

 : . هللا نم مالس : ىنعمب هتفص تفذحو

 . هل اءايلا مسالا رج ةمالعو أدتبلا ربخب قلعتم رورجيو راج : نيلسرملا ىلع ©

 ش . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 © تيكا وذمحابوك
 ' راج: : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمحلا .ةفطاع اولا : هلل دمحلاو ©

 . أدتبلا ريخب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 ! ةمالعو ميظعتلل رورجم ةلالجلا ظفلل  تعن - ةفص : بر : نيملاعلا بر ©

 ؛ ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا . فاض وهو ةرسكلا رجلا

 . ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوتلاو ملاسلا ركذملا عمجبب ؤحلم هنال ءايلا هرج
 : . درفملا يف



 *# ص ةروس بارعإ# 1

 ١ زاآءزناوشاورع ©
 ' © ام انه ركذا نأ تيأترا دقو . ةفلتخم بهاذمو ةديدع ناعمو تاءارق هيف : ص

 هلل : ليقو . ةعطقم فورح اهنا : ليق دقف . ةدئافلل ريسفتلا بتك هتدروا

 مسقأ : ليقو . ةعطقملا فورح ا (لَي) دمحم عم هرسو رس يبن لك عم ىلاعت
 نأ بلاغلا وهو ًاضيا ليقو روسلا لئاوا يف ميحرلا نمحرلا هللا مساب ىلاعت هللا
 ضعبي أزتجا مث ث . ت . ب .أ : يأ مجعملا فورحب مسقا ىلاعت هللا

 .فقولا ىلع ةءارقلا رثكا : ليق دقف اهبارعاو اهتاءارق اما . ضعب نع فورحلا

 فرح فذحب بصتتي نا زوجيو . نينكاسلا ءاقتلال حتفلاو رسكلاب ءىرقو

 رامضاي وا . بصنلاب .. اذك نلعفال هللا : مهوقك هلعف لاصياو مسقلا

 فرصلا عانتماو رجلاب نلعفال هللا مهوقك رجلا عضوم يف حتفلاو مسقلا فرح
 رجلاب «ص» أرق نم اهفرص دقو . ةروسلا ىنعمب اهنال ثينأتلاو فيرعتلل
 ةاداصملا نم وه رسك نميف ليقو . ليزنتلاو باتكلا ليوأت ىلع نيونتلاو
 نكامالا يف توصلا ضراعي ام وهو ىدصلا اهنمو , ةلداعملاو ةضراعملا يهو

 ةعطقنم فورح اهنال لادلا ناكساب ءىرقو . ةبلصلا ماسجالا نم ةيلاخلا
 ةاداصملا ىنعم ىلع رسكلا ةءارقب دوصقملاو . برعت ال اهيلع فوقولا دنعو

 نع هتناو هرماوأب لمعاو هتءارقل ضرعتو هلتا يا كلمعب نآرقلا يداص وه

 . داص لتئا يأ حتفلاب ةءارقلاو . هيهاون

 واوب رورحي هب مسقم : نآرقلا . رج فرح مقلا واو واولا : نآرقلاو © :

 .ةرسكلا هرج ةمالعو فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو .مسقلا
 . نآرقلاب مسقأ ريدقتلا نال ءابلا نم لدب مسقلا واوو

 ما



 ١ ءايلا اهرجن ةمالعو ًاضيا ةرؤرجم نآرنقلل - تعن  ةفص : يذ : ركذلا يذ ©
 ' ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ركذلا . ةفانم يهو ةسمشخلا ءامسالا نم اهنال
 ٠ ! وهو هيلع لدي هلبق ام نال فوذحم مسقلا باوجو . ةرسكلا هرج ةمالعو
 ' زاجنعالا ىلع هيبنتلاو يدحتلا ليبس ىلع مجعملا فورح نم ص - مسا ركذ

 ' يف نمكي باوجلا نا ليقو . زجعم مالكل هنا ركذلا يذ نارقلاو : ريدقتب
 نا زوجي : ليقو .. اورفك نيذلا نا ىنعمب ةيلاتلا ةيآلا يف ةدراولا «لب#
 : : «ص» هذه : ريدقتب ةروسلل مسا اهنأ ىلع فوذحم أدتببم ربخ «ص“« نركت
 ٠ تلعج اذا اما . ركذلا يذ نارقلاو برعلا تزجعا يتلا ةروسلا هذه ينعي

 ! نآرقلاب داري نا زوجيف .اهيلع ًافرطعم «ركذلا يذ نآرقلا# و اهب (سقم «ص»
 , هذ آرقلاو ةفيرشلا ةروسلاب مسقأ : ىنعمب اهتيعب ةرونسلا داريو هلك ليزنتلا
 . ةظعوملاو ىركذلا يذ وا ةرهشلاو فرشلا يذ يا ركذلا

 ا رس يد وأ و وج سس هس عال ل

 *» ٍقاَقوِرءِفامكدَْل *
 :. ينبم لوصوم مسا : نيذلأ . بارضالل فانعسا فربح : لب: نيذلا لب ©

 ' لاق . نينكاسلا ءاققلال «لب» رخآ رسكو أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع
 ' ةيلعفلا ةلمجلاو . اهيلع مسقلا راص كلذلف «نا» ىنعمب انه لب : شفخالا
 . بارعالا نم اهل لحت ال لوصوملا ةلص «اورفك#

 لضتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوزفك ©
 0 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ' ةفوطعم : .قاقشو . أدتبملا ربخب قلعتم رورجبو راج: قاقشو .ةزع خا

 : اذه نع.اودصي مل نيرفاكلا نا : ىنعمب اهلثم بربعتو «ةزع١ ىلع واولاب
 ناتملكلا تركنو . هل ناعذالا نع رابكتساو ةزع يف مه لب هيف ةلعل نآرقلا
 : اهمقافتو (متدش ىلع ةلالد

 م5



 م ا م ل ع مو ه2 1
 © صضاصنخحتالواوداقزيرق شمهلبق انكم <37

 عجارت . روسلا نم ديدعلا يف تبرعا : نرق نم مهلبق نم انكلهأ مك ©

 لوقلا يفو . نيثالثلاو ةيداحلا ةيآلا سي ةروسو ةسداسلا ةيآلا ماعتالا ةروس

 .٠ قاقشلاو ةزعلا يوذل ديعو

 اودانف باذعلا اوأر دقو ىنعمب رمضم ىلع ةفطاع وا ةيفانثتسا ءافلا : اوداثف ©

 ينبم ضام لعف : اودان . مهثيغيل مهبر اودان يا اوئاغتساو اوعدف وا ةبؤتلاب

 فلالا تفذح دقو رذعتلل ةفوذحملا فلالا ىلع ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال

 . ةقراف فلالاو لعاف

 اهمساو «سيل» لمع لمعي يفن فرح : تال . كاردتسالل واولا : تالو ©

 ءات اهيلع تديز سيلب ةهبشملا هال» يه : ليقو . نيحلا : هريدقت فوذحم

 لخدت ما ثيح اهمكح كلذب ريغتف ديكوتلل مثو بر ىلع تديز امك ثينأتلا
 عنتماو ربخلا اماو مسالا اما اهييضتقم دحا الا زربي ملو نايحالا ىلع الا

 ةيفانلا (الا اهنا شفحخالا دنعو هيوبيسو ليلخلا بهذم اذهو اعيمج امزورب

 مسا اهيف اورمضاو نايحالا يفنب تثصخو ءاتلا اهيلع تديز سنجلل

 . رارفو رخأت تقو سيل : ىنعملاو : لعافلا

 رورجي هيلا فاضم : صانم . ةحتفلاب برصنم «تال» ربخ : صاخم نيح «©
 مهصانم نيح : لصالا نا ليقو . رارفلاو أجلملا : ىنعمب وهو . ةرشكلاب

 فاصفملا ذاختال نيح نم هعطق ةلزنم صانم نم هيلا فاضملا عطق لزن دقو

 هنوكل نيبحملا ىنب مث فوذحملا ريمضلا نم ًاضوع هئيونت لعجو هيلا فاضملاو

 لعفلا ىلع فقوي اك ءاتلاب «تال» ىلع فقويو . نكمتم ريغ ىلا ًافاضم

 ىلع فقي امك ءاه لاب اهيلع فقيف يئاسكلا اماو . ثينأتلا ءات هب لصتي يذلا

 ١ . ةقنؤملا ءايسالا

 م”



 دك اذ َنوريكلاَلاَعَو 7 ممر زوره انو او

 ا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمصض واولاو ةعامجلا واوب
 ' ىلع يتبم 'ضام لعف : ءاج . يردصم فرح : نا: رذنم مهءاج نا ©

 : لعاف : رذنم . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا :ريمض ؛مه» و حتفلا

 : نم اه لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص (رذنم مهءاج» ةلمجو . ةمضفلاب عوفرم

 . فوذحم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدنعب امو «نا» و . بارعالا

 ؛ راجلاو . رذنم ءيجم نم يا رذنم مهءاج نأ نم اويجعو يا . ردقم وا

 : . اوبجعب قلعتم رورجملاو

 . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ينايب زج فرح : نم : مهتم ©

 . مهسفنا نم لوسر : ىنعملاو رذنمل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو رابجلاو

 . حتفلا ىلع يثبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا: نورفاكلا لاقو ©

 نم ,ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف : نورفاكلا

 . دربملا يف ةكرحلاو نيرنتلا

 | لوقم - هب لوعفم بصن لحب يف ةيمسالا ةلمجلا : باذك رحاس اذه ©
 : رحاس . ادتبم غفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا.مسا : اذه - لوقلا

 ْ اهلثم ةعوفرم رحاسل  تعن  ةفص : باذك . ةممضلاب عوفرم هاذه» ربخ

 ا . ةمضلاب

 بالامر ميكاج
 ل يني نم حف ١ لعج . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنا ةزمه ةزمملا : لعجا ©

 . وه هريدقت ًاوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
 .٠ ةحتفلا (هبصن ةمالعو نابوصنم «لعج١ الوعفم : : ًادحاو ًاهلإ ةهلآلا .

 هدم



 : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم ةأحلا» دكؤملل ديكوت : ًادحاو

 . همعز يف ًادحاو ةعامجلا ريصأ

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذه نإ ©

 . «نأل» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 جعوفرم «نا» ربخ : ءيش .  ةقلحزملاديكوتلا مال ماللا : باجع ءيشل ©

 : ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ءيشل - تعن  ةفص : باجع . ةمضلاب

 . بجعلا يف غيلب ءيشل رمالا اذه نا

 ووو 5 07 7 م 8 ووو هر 1

 82 ذا تلاذعدإ ديلا اعاوريماوأو طنا أهي اكل قطغآو <
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلطنا . ةيفانئتسا واولا : الملا قلطناو ©'

 . مهؤاربك يا . ةمضلاب عوفرم لعاف :ًألملا

 . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ينايب رج فرح : نم : مهثم ©
 . الملل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ال ريسفت فرح يهو 2يأ» ىنعمب انه ةففخملا ةحوتفللا : نا : اوشما نا ©

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوشما . نينكاسلا ءاقتلال اهنون رسكو هل لمع

 و . بارعالا نم ال لحم ال ةيريسفت «اوشما» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف

 ةقوبسم تناك ول اهلبق رج فرح ريدقت دعب ةيردصم نوكت نا زوجي «نا»

 . اوشما ضعبل مهضعب نيلئاق ألملا ةنسلأ تقلطنا انه ىنعملاو يبن وا رمأب

 امو «نأ» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «اوشما» نوكتو

 ع : : نيلئاق يا ىنعملا ىلع ردقملا لوقلا لعفب هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب
 ”رةر لعا/ا طك دمع رما عفد يف مكل ةليح الف اوربصاو اوشما

 ىلع . اهبارعا ثرعتو «اوشما» ىلع واولاب ةفرطعم : مكتهلآ ىلغ اوريصاو ©
 - نيبطاخملا ريمض ب لصتم ريمض فاكلاو اوربصاب قلعتم رورجمو راج : ةهلآ
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 اوتبث : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميمو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم '
 . مكتمل ىلع ىلع اوظفاحو

ْ 
 ىلع ,يتبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : اذه نإ ©

 يا . .ةمضلاب عوفرم ذا" ربخ : ءيش - ةقلحزملا - ديكونتلا مال ماللا : ءيشل © ظ . نإ مسا بنصن لم يف نوكسلا
 . لئاه رمأل رمألا اذه نا

 هل فير رمال دمع هيلا وعدي يذلا اذه نأ + يعي ” ع هريدقت وج ةيف ١

 هيلع اوبلغتو مكنع ذخؤيل بلطي هنا وا ىلاعت

 ظ ه ينك عذر ين آب اككيات +
 'نوكسلا ىلغ ينبم ضام لعف .: عمس . اهل لمع ال ةيفان : ام : اذعمس ام ©

 ! ش . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض كان» و . انب هلاصتال

 رج لحم يف ثوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا « اذه 7 و رج فرح ءابلا : اذهب ©
 : وحن هسفنب ىدعتي «عمسا لعفلاو انعمسب قلعتم رورجملاو راجلاو .ءابلاب
 . رمألا اذبب يأ فرحلاب .ىدعتيو . اذه انعمس

 «ا١ذه» ةراشالا مسا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمؤ راج : ةرخآلا ةلملا يقم

 اهلثم ةرورجم ةلملل كثعن ةفص «ةرخآلا» و ةرخآلا ةلملا يف ًانئاك : ريدقتلا

 ١ . نيلوألا انئابآ ةنايد يف : ىنعضب

 .ةاشا مسا : اذه . اه لمع ال ةيفان هام» ىنعمب ةلمهم ةَففع : نإ : اذه ْنِإ ©
 ِْ ش . أدتبم عفر ل ف نوكسلا ىلع ينبم

 .ةمضلاب عرفرم «اذه» ربخ : قالتحا . ال لمع ال رصخ ةادا : قالتخا الإ ©

 . بذكو لاعتفا دمحم هيلإ اعد ام نا ىنعمب
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 باموال لبو نسولف مب 5! ندوه لعلنا 4

 ضام لعف : لزنا . ماهفتسا ظفاب راكتا ةرمه ةزمهلا ركذلا هيلع لزنأا ©

 0 هيلع . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ا

 را .) دمحم ىلع نآرقلا لزنأأ يا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :ركذلا

 06 ةهيلع» ريمض خه نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : اننيب نم ©

 ريمض - لصتم ريمض ؛اناو .الملا يف هنم ردجا وه نم انيفو انطسو نم ًاراتخت

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 ريمض : مه . هل لمع ال فانثتسالل بارضا فرح : لب : كش ْيف مه لب «©أ

 . ؟مهل ربخب قلعتم رورجتو راج : كش يف . أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو كشب قلعتم رورجمو راج : يركذ نم ©

 . نآرقلا نم يا . ةفاضالاب

 اوقوذي . بلقو مزجو يفن فرح : ا . تبرعا : لب : اوقوذي امل لب ©:

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو املب موزجم عراضم لعف

 عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصلم هن د لوعفم : باذع ©

 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ةيسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم

 ريمض ةفوذحملا ءايلاو . ةيآ سأر اهنال يا لصاوفلل ةاعارم ًاراصتخاو ًاطخ

 * باكؤاررعلة نتمتع يأ
 . بارضالل «لب» ىنعمب ةعطقنم يهو . ةفطاع : مأ : نئازخ مهدنع 7

 نيبئاغلا ريمض «مه» و . فاضم وهو مدقم ربخب قلعتم ناكم فرظ : دنع

 مال



 لب :: ريدقتب . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نئازخ . ةفاضالاب رج لحم يف
 ا : . ةمحرلا نئازخ يكلاب مهام :. ىنعمب نئازخ مهدنعأ

 ؛ .فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كير ةمحر ©
 ' فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كبر
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو

 : ناترورجم هناحبس برلل ناعباتتم  ناتعت  ناتفص : باهولا زيزعلا ©
 ا . ةرسكلا امهرج ةمالعو

 ٠١ ليلو الزان نياكرفاة دهان كرأ «
 مهلا و اةحرلا نئازخ مهدنع مأ» بارعا برعت : تاومسلا كلم .مهل مأ ©

 اا ٠ . مدقملا ربخلاب قلعتم رورجمو راج

 : ءايشالا هذه مهدنعأ : ىنعمب «تاومسلا» ىلع واولاب ةفيطعم : ضرالاو ©

 ؟ ةينابرلا روممالا يف اوملكتي ىتح

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيدب امو ©

 !ةلصب قلعتم ناكم فرظ : نيب . ضرالاو تاومسلا ىلع فوطعم رج
 . ةفاضالاب رجا لحم يف لصتم ريمض ءاملو فاض وهو ةفوذحملا لوصوملا

 : لوصوملا ةلص ةامهنيب نئاك وه ام وأ رقتسا امو» ةلمجو . ةينثتلا ةمالع «اماو

 000 ١ 2 .اهللعال

 "ناك نا يأ : ردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : بابسالا يف اوقتريلف ©
 تاومسلا يلاعا يف ءاقترالا ىلا مهلصوي ايف اودع صيلف دوجولا اذه كلم مل

 ماللاب موزجم عراضم لعف :اوقتري . رمألا مال ماللا . نوكلا رما اوربدتيل

 ١ فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو

 , يقترت يتلا لئاسولا يف يا اوقتريب قلعتم رورجيو راج : بابسإلا يف . ةقراف

 . مم
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 ل باشا مودم كلامكم ١١

 : ام . ةفوصوم اهنال ةركتلاب ءادتبالا زاجو ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : ام دنج ©

 شيج الا مه ام : ىنعمب هنا ليبس ىلع هنا الإ ماظعتسالا ىنعم اهيف ةديزم

 . ديكوتلل اهنا «ام) نع ليقو . رافكلا نم

 ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلاذه ©

 ثيح ىلا ةراشالاو . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو أدتبملا ربخب قلعتم

 بدتني نمل موق نم ميظعلا لوقلا كلذ لثمل بادتنالا نم مهسفنأ اوعضو

 . كلانه تسل . هلها نم سيل رمال

 تءاجو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم دنجل  تعن  ةفص : بازحالا نم موزهم ©

 رورجتو راج : بازحالا نم . اهاتعم ىلع ال «دنج» ظفل ىلع ةدرفم ةملكلا

 هللا لسر ىلع نيبزحتملا رافكلا نم شيج : ىنعمب . دنجل ةيناث ةفصب قلعتم

 . اذه ميركلا هلوقب هناحبس هللا مهأسخ دقو . بيرق امع روسكم

 ١*١ داو اود نوكوو داو جف دق وا تبك 49
 لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهليق تبذك ©

 وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ىنعملا ىلع نامز فرظ : لبق . بارعالا نم اهل

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . تبذكب قلعتمو فاضم

 . هلعف نع هلصفلو ةعامجلا ىنعم ىلع ثنأ دقو «تبذك» لعاف : حو موق ©

 مغر فرص دقو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : حو

 . نكاس هطسوا يثالث هنال هتمجع

 ناعوفرم «موق» ىلع فطعلا يراوب نافوطعم ناسالا : نوعرفو داعو ©
 ليوأتب هنال «داع» فرصو . نوعرفو دوه موق تبذكو ىنعمب . ةمضلاب

 فرصلا نم عونمم هثال «نوعرف» فرصي ملو . ةليبقلا سيلو موقلاو لمألا

 . ةفرعملاو ةمجعلل
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 ؛ نم هّنأل واولا هعقر ةمالعو هلثم عيفرم نوعرفل تعن:: وذ : داقوألا وذ ©
 ' ةمالعو ةفاضالاب روزجم هيلا فاضم. : داتوألا . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا
 :تيبلا تابث نم هلصاو . داتوألاب تبشملا كلملا وذ : ىنعمب . ةرسكلا هرج
 | «تيذك» لوعفمو .رمألا ةماقتساو كلملاهلل مل تابثل ريعتساف هداتوأب بنطملا
 ةرشع ةعبارلا ةيآلا يف هيلع لد فوذحم

 ١  2بالادب زكي تأ © 20020200
 ' ةيآلا يف درو ام ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم اهيف ءامْسالا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ينبم ةراشا مسا : كئلوا . بيعش موق مه : ةكيالا باحصاو . ةقباسلا
 نم:لدب :/ بازحالا . باطخخ فرح :فاكلاو أدتنبم.عفز لحم يف رسكلا ىلع
 : ةلمجلاو . «مه» هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكت وا ةمضلاب عوفرم «كئلوا»
 ' بازحأألا نا : ىنعمب . «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «بازنحالا مه١ ةيمسالا

  مهنم دجو نيذلا مه مهناو ٠ مه مه مهنم موزهملا دنجلا لعج نيذلا
 ٍْ ْ . بيذكتلا

 ١ باتو ]نر ب ©
 © ةمدلاب عوفرم أدتبم : لك : ةيفان ام» ىنعمب ةلمهبم ةففغ : نا : لك نأ |

 ؛ فاضملا ادتبملا نونو ةفاضالا تفذحف . بازحالا نم دحاو لك ::هلصاو
 . 1لك»

! 

 ! ينبم ضام لعف ::بذك . اهل لمع ال ءانثسا ةادا : الا: لسرلا بذك الا ©

 ' هب لوعفم : لسرلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
 ةلمجلا يف لوا مهييدكت هناحبس ركذ دقل ٠ ةحتفلا هبضن ةمالعو :بوصنم

 لك نأب اهيف هحضوأف ةيئانثتسالا ةلمجلاب ءاج مث .ماهبالا هجو ىلع ةيربخلا :
 دقف مهنم ًادحاو اوبذك اذا مهنال مهعيمج وا لسرلا بذك بازحالا نم دمحاو
 , هريركت يف عيرتتلاو هماهبا دعب هحاضياو بيذكتلا ريركت فو . ًاعيمج مهوبذك
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 هجو ىلع عضولا نم ةيئانثتسالا يف امو ًايناث ةيئانثتسالابو ًالوأ ةيربخلا ةلمجاب
 باذعلا دشا قاقحتساب مهيلع ةلجسملا ةغلابملا نم عاونا صيصختلاو ديكوتلا

 . ةغلباو

 : ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قح . ةيببس ءافلا : باقع قحف ©

 ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : باقع . بجوف وا تبشف

 ىلع ةلاد ةرسكلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا

 اهنال يا لصاوفلا ةاعارملو ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف ةفوذحملا ءايلاو . ةيآ سأر

 ار ب كيس 1 ر كرك سب كلب "بتي ساو رق | سس

 ١ قارقن م اَللَةَديو صلب إو 4#
 عراضم لعف : رظني . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئكتسا واولا : رظني امو ©

 . رظنني امو يا . ةمضلاب عوفرم :

 لعاف عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوا . هيبنتلل ءاما : ءالؤه ©

 . بازحالا عيمج ىلا ةراشالاو

 بوصنم هب لوعفم : ةحيص . اه لمع ال رصح ةادا : ةدحاو ةحيص الإ ©

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةحيصل - تعن  ةفص : ةدحاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ةدحاو ةبضاغ ةخفن الا : ىلعمب . ةحتفلا اهبصن

 : ام . ةحيصل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : قاوف نف اهل ام ©

 رج فرح : نم . مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : اه . اه لمع ال ةيفان :

 محل ام : ىنعمب رخؤم أدتبم هنال الحم عوقرم ًاظفل رورجم مسا : قاوف . دئاز

 . ةقافاو ةحارو ةرظن

 0 يمك سأل سر ير هل كير

 ١7 باسر ولات ل رلَو ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانتتسا واولا : اولاقو ©

 تك



 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 : بر. . هلاحبس هتتناكمل ًاريقوت ءادنلا ةادا تفذح' . انبز اي : لصالا : انذير ©
 لصتم ريمض «ان» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم فاضم ىدانم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم : نيملكتملا ريمض -

 . -:لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اذطق انل لجع ©
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءابعد لعف : لجع
 : طق. . لجعب قلعتم رورجمو راج : انل . تنا هريذقت ًابوجو هيف رتتسم
 ريمض - لصتم ريمض (ان) و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 نم انييصن : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا
 أ . هتدعو يذلا باذعلا

 .. لجسب قلعتم ةيفرظلا لع برصنم نامز فرظ : باسحلا موي لبق ©

 :. فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :موي
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باسحلا

 هج كاوا خلاد دوو انكيعرْحصُماو وقيامكم 07
 0 ا فرعا لع م ال ريصا ©

 ا . (246) دمحم ميركلا لوسرلا وه بطاخملاو . تنا

 ' يف نؤكسلا: لع يئثبم لوصوم مسا : ام . رج فرح: نولوقي ام ىلع ©

 ! ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ىلعب رج لحم
 ' نم اجل لحم ال لوصوملا ةلص «نولوقيا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 | لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا

 ةلمحو . ةيردصم «ام» نوكت وا . هنولوقي ام ىلع : ريدقتلا . هب لوعفم هال
 ردصم ليوأتب اهدعب امو كام) و . بارعالا نم ال لحم ال اهتلص «نولوقي»
 ' رورجمملاو راجللاو . موق ىلع دمحم اي ربصا : ريدقتلا . ىلعب رج لحم يف
 7 .  ريصاب قلعتم

 22ه”



 لوعفم : دبع . اهبارعا برعتو «ربصا» ىلع واولاب ةفوطعم : ائدبع ركذاو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصنم ريمض «ان» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 فرصلا نم عرنمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم اندبعل نايب فطع : دواد ©

 . ةفرعملاو ةمجعلل - نيونتلا -

 نم اهنال فلالا اهبصن ةمالعو ةبوصنم دوادل - تعن - ةفص : اذ : دهألا اذ © :

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ديألا . ةفاضم يهو ةسمخملا ءامسالا

 «دي» عمج اهنا : ليق دقف ةملكلا هذه لوح فلتخا دقو . ةرسكلا هرج

 دا : لعفلا نم ردصم يه : ليق دقو . ةوقلا ىه : ديلاو . ءايلا فذحب

 : هللا هديأ : لاقي هئمو ةوقلا : ديالاو . ديل ًاعمج سيلو يوق اذا : ًاديأ ديثي

 . يناثلا لوقلا ىلع ريسفتلاو ةغللا ءالع عمجا دقو . هاوق يا

 ءالاو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: باوأ هثا ©

 اهريخت : باوا . «نا» مسا بصن لحم يف دواد ىلع دوعي لصتم ريمض

 . ديألا يذل ليلعت يهو وا ةاضرم ىلا عاجر باوت : ىنعمب ةمضلاب عوفرم

 © 3و
 ريمض ؛ان» و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : لايجلا انرخس انإ ©

 ضام لعف : رخس . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لابجلا . لعاف عفر لحم

 . «نأ» ربخ عفر ل يف «لابجلا انرخس» ةيلعفلا ةلمجلاو

 عامتجالا ىلع لدي انرخسب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم مسا : هعم ©
 يف لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ًاينبم رج فرح نوكي نا زوجيو ةبحاصملاو
 . رجلا فرحب وا ةفاضالاب رج لحم

 لدظآاة 



 . لعاف عفر لحم يف «لبجا عمج يهو لابجلا ىنعم ىلع دوعي ثاثالا ريم

 . تاحبسم ىنعمب لابجلا نم لاح بصن لحم يف «نحبسي» ةلمجو

 : | ةقوطعم :  قارشالاو ٠ نحمسيب قلتم رورجتو راج قارشالاو يشعلاب ©

 ْ اهلثم ةرورجم 'يئمعلا' ىلع واولاب

 © باق 1 هوم للاو 4 ١
 ' ريطلا انرخسو : ريدقتب «لابجلا» ىلع 0 ةفرطعم :: ةروشحم ريطلاو ©

 .٠ ٠ ةعومجم : ىنعمب ةحعفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ريطلا نم لاح ةزوشحم

 لابجلا نم دحاو لك :ىنعمب ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك : باوآ هل لك ©

 ! هحبيبست لجال يا .:باوأب قلعتم رورجيو راج : هل. . دواد لجال ريطلاو
 ١ «باوالا» عضوو . باوا هلل ريطلاو لابجلاو دواد نم لك يبا . حبسم

 ..هللا ىلا باوت عاجر يا ةمضلاب عوفرم «لك) ربخ : باوا . حيسملا عضوم

 2 م جد 5 هر ماَيُوَدَمعَو
 | 00 بانت 1 مانو

 : نوكسلا ىلع ينبم.ضام لعف : ددش . ةفطاع واولا : هكلم ا

 0 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و . انب هلاصتال

 : لحب يف لصتم ريمض ءافلو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم هب لوعفم هكلم

 : ريملَم ءاخلاو اهبارعا برعتو «انددش» ىلع واولاب ةفوطعم : ةمكحلا هانيتآو .٠

 بوضنم ناث هب لوعفغم : ةمكحلا . لوا هب لوغفم بصن لحم يف لصتم

 ا .'ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . اهلثم ةبوصنم «ةمكحلا» ىلع واولاب ةفرطعم : باطخلا لصفو «'
 ماصخللا لصف يا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باطخلا
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 ١ ٠ بااووتذإ رفا اوبتلتأ لَم «
 : ليقو . هل لمع ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانثتسا واولا : كاتأ لهو ©

 ىلا قوشتي يتلا ةبيجعلا ءابنالا نم هنا ىلع ةلالدلا اهانعمو ماهفتسالا اهرهاظ

 رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتا . اهغامتتسا

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مصخلا . ةمضلاب عرفرم لعاف : مصخلا أين © :

 عمجلاو دحاولا ىلع عقي وهو ءامصخلا وأ موصخملا يا . ةرسكلا هرج ةمالعو
 : (صخ همصخ لوقت هلصا يف ردصم هنال

 ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذا: اوروستق نإ ©

 فوذحمب قلعتم وا . ةموصنخلا ىنعم نم هيف امل مصخلاب قلعتم «نيح»

 هللا لوسر أبنلا نايتا نال كاتأب قلعتي الو . ممصخلا مكاحت أبن : هريدقت

 يف عقاولا أبنلا نال أبنلاب قلعتي الو دواد دهع يف ال هدهع يف الا عقي ال (45ِ)
 ىلع ينبم ضام لعف «اوروست» و (ِلك) هللا لوسر هنايتإ حصي ال دواد دهع

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «بارحملا اوروست» ةلمجو . ةقراف
 . فرظلا

 اودعصت : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بارحملا ©

 . هيلا اولزنو هروص

 اضيف اولا مهتب َعِيَفَم واد لعاَوَحَيدِإ ١ ١ دروس دو يطرب 2و هلله ذآ 1 م

 هللا ينلو طيش زل كين بأ
 ةدراولا «اوروست ذإ» بارعا نابرعتو . ىلوالا ؛ذا» نم لدب : ذا : اولخد نإ ©

 ' . ةقباسلا ةيآلا يف
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 'ةحتفلا رورجملا مسالا رج ةمالعو اولخدب قلعتم رورجتو راج : دواد ىلع ©

 ذا : :ىنعمب . ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم غعونم هنال ةرسكلا نم الدب

 ش . ناكلم امه ليقو . قوف نم هيلع اوطبه
 ىلع ينبم ضام لعف : فاخ وا رعذ يأ : عزف ..ةيببس,ءافلا : مهنم عزفف ©

 '(مهلاو .رج فرح : نم .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 ٠ . عزفب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا داوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ال . - لوقلا لوقم هب لوعغم بصن لحم يف ةيلغفلا ةلمجلا : فخت ال©

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : فخت . ةمزاج ةيهان

 .ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلالو ًافئيفخت هفلا تفذحو

 : ٠ تنا هزيدقت

 نركي نا ريو . ناصخ نحن : هريدقت فوذع ادعم ريخ : نامصخ ©

 'ةعوفرم نيهجولا ىلع ةملكلاو . نامصخ لوقي ريدقتب فوذحم لعفل ًالعاف
 ! ىلعو .. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ًاظفل ىتثم اهنال فلالاب
 . ممر يف اومصتخا ناصخ ناذه:: ىلاعت لاق (ى نامصخ ناقيرف ىنعملا
 يف - مصخلا أبن  ىلاعت هلوق يف ايصخ مهاس دقو . ناكلم ةقيقحلا يف امهو

 'ريسفت ىلع ةيمستلا تزاجف نايصخ ةيآلا هذه ينو . نيرشعلاو ةيداحلا ةيآلا

 ةيمسٍتلا تحص مصخملا ةروص يف نيمكاحتملا نم دحاو لكك بحص ناك الل هنا

 ١ ١ ءاب

 ؛- تعن  ةفص عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضغب ىلع انضعب ىغب © .

 . ردعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىغب . نييصخل

 - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض ؛ان» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب

 'قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلع . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 | ريمضلا فذحف انضعب ىلع انضعب راجو ملظ يا ىغب : ريدقتلاو . ىغبب

 ةثل



 . هيلع لدي هلبق ام نال هيلا فاضملا

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : مكحا . ةيفانثتسا ءافلا : ةكحاف ©

 . تنا هريدقت ايوجو هيف رثتسم

 وهو مكحاب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب : قحلاب اننيب ©
 ةفصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . «انضعب» ةملك يف تبرعا ؛ان» و فاضم

 . قحلاب ًاسبتلم (كح يا . فوذحم ردصم |
 : ىنعمب «فخت ال) بارعا برعت : ططشت ال . ةفطاع واولا : ططشت الو«

 . كمكح يف ًارئاج نكت الو وا ملظت الو

 لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «مكحا» ىلع واولاب ةفوطعم : اندهاو ©

 ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ان و .  ةلعلا فرح  هرعخأ فذخح

 . اندشراو يا . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 فرحب اهيلا تدعت يتلا اندهاب قلعتم رورجمو راج : طارصلا ءاوس ىلا ©

 . لدعلا ىلا يا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : طارصلا . رجلا

 الفال هفوة توت ةطتتو عت وا قئآذعإ "7
 88 باطخا ف قرع

 ينبم ةراشا مسا : . لوثلاب هيثم ديكرتو بصن فرح : يخأ اذه نا ©

 لا ةسفلاب عوفرس اهيوح : يخأ . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع

 نوكت نا زوجيو . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلا نوكتف «اذه» ةراشالا مسا نم ًالدب «يخأل»
 نوكت «نا» ربخ «يخأ» بارعا ةلاح يف يا لوالا هجولا ىلعو 2نا» ربخ عفر

 اذه نا» لوقلا ءاجو «يخا» نم ًالاح بصن لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلا

 . ضعب ىلع انضعب هلوقب دارملا ضعبلا لوق ىلع «يخأ

 هال



 ؛. مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل: ةجعن نوعستو عست هل ©

 «عستا ىلع واولاب ةقوطعم نوعستو . ةمضفلاب عوفرم رجؤم أدتبم :عست
 اركذملا عمجب ةقحلملا دوقعلا ظافلا نم هنال واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم
 ْ . ةحتفلاب بوصنم زيبمت : ةجعن . ملاسلا

 !. «غلست هل» بارعا برعت : ةجعن يل . ةفطاع واولا : ةدحاو ةجعن يلو ©

 00 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةجعنل ديكوت : ةدحاو
 :ريمبض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانكسا ءافلا : لاقف ©

 00 . يل لاقف يأ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم»
 : لففكا . د لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهيتلفكا ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف
 ريمضب ءيجو «لفكا» الوعفم اهدعب ناريمضلاو . ةياقولا نون نونلاو

 ةبئاغلا ريمض كاه» يناثلاو ءايلا ملكتملا ريمض لوالا . ًاجيمج نيلصتم نيلوعفملا

 ! . اهينكلم ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ناينبم امهو
 : ٍقزع . رمضم لعف ىلع ةفطاع وا ةيفانثتسا واولا : باطخلا يف يئزعو ©

 '. وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 !بصن لح يف  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو ةّياقولا نون نونلاو
 يف يتبلغو ىنعمب ينزعب قلعتم رورجمو راج : باطخلا يف . هب لوعفم

 . ةبطاخملا

 01 اس وس 39 000

 تلو طا تارك ناكل دي لسمك 7
 ٍ همه فر 2 لا ها و

 فاكر يقو يحيل وح واونماَء يدلك ضمنهم
 0-2220 هوو 2 2 3001 ا
 هج بانأو قاردحم مة ررفحتساف ةنافأ دودو

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دقل لاق ©

 ةمد



 فرح :دق . فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا : دقل . دواد يا وه

 . اه لحم ال فوذح مسق باوج اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . قيقحت

 لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو «لاق» بارعا برعت : كملظ ©

 . هب لوعفم بصن

 رورجم هيلا فاضم : كتجعن . كملظب قلعتم رورجمو راج : كتجعن لاؤسي ©

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو 8 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . هلومعم ىلا فيضا ردصم لاؤسلاو ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ردصملاب قلعتم رورجمو راج : هجاعن ىلا ©

 , ةفاضالاب

 :ًاريثك . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : ًاريشك ناو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم («نا» مسا

 رج فرح («نم»و . ريثكل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ءاطلخلا نم ©

 .٠ ءاكرشلا نم يا ينايب

 لعف : يغبي . فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا : مهضعب يفبيل ©

 تفذحف نيغبيل هللاو ريدقتلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب . نونلا

 وا «نا) ربحت دسم دس فوذحم مسق باوج «مهضعب يغبي» ةلمجو . ةفاضالاب

 . نا ربخ «مهضعب يغبي» ةلمجو .  ةقلحزم  ديكوتلل ماللا نوكت

 ريمضلا فذحو مهضعب ىلع يا . يغبيب قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلع ©

 . هيلا فاضملا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءانثتسا ةادا : الا : نيذلا الإ ©

 لصتم ريمض واولاو ةعامللا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوكما ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف
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 ' . اهنارعا'برعتو اونمآ" ىلع واولاب ةفوطعم : ثتاحلاصلا اولمعو «
 :هنال ةحئفلا, نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو :بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا
 فوذخم فوصومل ةفص : لصالا يف وهو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 .هماقم ةفضلا تميقاو لوعفملا فوصوملا فذحف تاحلاصلا لامعالا : ىنعمي

 . بارعالا نم ا لح ال لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةيلعفلا ةلمجلاو

 أ_ مايبالل ةدئاز : ام . مدقم ربخ : ليلق . ةيكاردتسا واولا : مه ام ليلقو ©

 .لحم يف لصفنم ريمض يا رخؤم أدتبم : مه . مهتلق نم بجعتلاو  ةمهبم

 لحب يف ؟ليلق مهل ةيمسالا ةلمحلاو . ةيلاح واولا ناوكت نا زوجيو . عفر

 . ًالاح بصن

 8 هواد ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نظ . ةيفانئتسا واولا : دواد' نظو ©
 «نظ# ةظفل تريعتسا دقو نقيأو دواد ملعو :.ىنعمن ةمنفلاب عرفرم لعاف :

 . ملعلا ينادي بلاغلا نظلا نال (ملعا ىنعمل

ام لعف : هانتف . رصحلا ديفت ةفرفكمو ةفاك : هانتف امنإ ©
 | ىلع ينبم ض

 , عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان».و . انب هلاصتال نوكسلا

 + هير . «ناق» بارعا برعت : رفغتسا . ةيببس ءانلا : هبر رفغتساف
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ةفاضالاب

 لاح :٠ ًاعكاز . اهبارعا برعتو «رفغتسا» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاعكار رخو ©
 !نوكي نا زوجيو . ًادجاس طقسو ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 يا : ًاعكاز دوجسلل رخو : ىننعملا نوكيف رافغتسالا يتعكرب مرحا ىنعملا

 ؛ ةبوتلاب عجرو يأ . اهبارعا برعتو « رفغتسا ٠ ىلع واولاب ةفوطعم : باذأو ©
 . هللا ىلا ةرفغملاو

 سا



 200 6 - و 00

 . اب هلاصنال نوكسلا لع ينبم نضام لمف : رفغ . ةيببس ءافلا : انرفغف ©

 . ح لطاف عقر لع يف لصتم ريس ض اناو
 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : . انرفغب قلعتم رورجمو راج : كلذ هل ©

 لو هذ هل نيتك وا . ينذلا كلذ هل نرفخف يا هب ليعفم بصن لع

 . باطخلل فاكلاو دعبلل

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانثتسا واولا : اندنع هل ناو ©

 بوصنم ناكم فرظ : دنع . مدقملا «نا» ربخب قلعتم رورجيو راج : هل

 لع ينبم لصتم ريمض «ان» و فاضم وهو ؛«نا» ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ةمالعو بوصنم «نا» مسا : ىفلز .  ةقلحزملاديكوتلا مال ماللا : ىفلزل ©
 . ىبرقل : ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو «ىفلز» ىلع واولاب ةفوطعم : بام نئسحو ©.

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : بام 8 ةرهاظلا ةحتفلا

 . عجرم نسحو : ىنعمب

 يارا هال نزعت رض زيدل رافي ١
 مهل هلال نع نوُلِضي بلا نإ هس لميس نع إيف 1 2 101100 ا لل ا ١

 هه باس ءوماَوَت اريدك بَ

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم ملع مسا : دواد . ءادن ةادا : ايف دواد اي ©

 ١١١ل



 ' ينبم لصتم ريمض انا و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : كانلعج انا ©

 / ىلع ينبم ضام لعف : لعج . «نا» مسا بصن لحب يف نوكسلا ىلع
 : عفز لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلآصتال نوكسلا

 لحم يف حتفلا ىلع ينجم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعاف

 . لوا هب لوعفم بصن

 ! يف ..ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ضرالا ف ةفيلخ ©

 . ةفيلخل ةفصب قلعتم رورجمو راج : ضرالا

 .نوكسلا ىلع يتيم ما لمف : مكحا . ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا ءافلا : مكحاف ©

 . تنا هريدقت ًابوجو راتسم ريمض لغافلاو

 ' قلعتم ةيفرظلا لع برصنم ناكم فرظ : قحلاب سانلا نيب ©
 ,ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سانلا . فاضم وهو مكحاب

 ١ هللا مكحب مكحاف يا ٠ مكحاب قلعتم رورجمو راج :قحلاب . ةرسكلا هرج

 . ىلاعت

 ' عراضم لعف : عبتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع راولا : ىوهلا عبتت الو ©

 ' هريذقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس هفزج مالي الب ميزج
 : فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعنفم : ىوهلا .:تن

 تسلا وح يق الو يا . رقع

 , : لضي . فطع فرح يهو كلضي ال يكل ىنعتب ةيببس ءافلا : كلضيف ©
 ! لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 ال ةرمضملا «نا» ةلص «كلضي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج:هيف رتتسم ريمض

 ١ ىلع ينبم:- بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو بارعالا :نم اهل لحم

 : ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا»و . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا
 .ًايبْس ىوهلا نوكيف ىنعمب . قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم
 . كلالضل



 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . كلضيب قلعتم رورجبو راج : هللا لييس نع ©

 وهو هللا قيرط نع يا . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا

 . قحلا قيرط

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نإ ©

 . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هللا لبيس نع نولضي «©

 واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولضي . بارعالا نم اه

 نع نرغيزي يأ . تبرعا : هللا ليبس نع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . قحلا

 رج فرح ماللاو «نا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ديدش باذع مهل ©
 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امها و

 باذعل  تعن  ةفص : ديدش . ةمضلاب عوفرم رحخؤم أدتبم : باذع

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ىلع ينبم ضام لعف : اوسن . ةيردصم : ام . رج فرح ءايلا : اوسن امب ©

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ْ

 لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «اوسن# ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ؛ام» و . بارعالا نم اهل

 باذع مهل : ىنعملاو مههايسنب : ريدقتلا . باذعب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . هللا ليبس نع مهلالض وهو مهنايسن ببسب ةمايقلا موي

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعضم  نامز فرظ : باسحلا موي © '
 . باسحلا موي مهنايسنب : ىنعمب (اوسن» لوعفم وه وا ةيمسالا ةلمجلاب
 باذع مهل يا : مل هلوقب يا ةيمسالا ةلمجلاب ًاقلعتم نوكي ةيفرظلا ىلعو

 فاضم «باسحلا» و . هللا ليبس نع مهالض وهو مهتايسن ببسب ةمايقلا موي

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 كك رو



 أورتكر زل لكالد اليت اتي يرش واتصل َلعَو

 ١ ضام لعف : قلخ .. اهل لمع أل ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : اذقلخ امو ©
 أ يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ْ ش . لعاف عفر لحم
 ' : نضرألاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ضرألاو عامسلا ©

 1 . اهلثم ةبوصنم ؟ءامسلا) ىلع واولاب ةفوطعم
 | لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيب امو ©

 : ىلع بوضتم ناكم فرظ «نيب» و ضرالاو ءاسلا ىلع فوطعم بصن
 , ءاطاو فاضم وهو رقتسم وه وا رقتسا :.هريدقت رمضدب ىقلعتم ةيفرظلا
 ةلص «اههنيب رقتسا# ةلمجو . ةينثتلل «ام» و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 00 . بارعالا نْم ال لحم ال لوصوملا

 ؛ وا ًالطاب ًاقلخ : ريدقتب فوذحم قلطم لوعفم ردصمل  ثعن  ةفص : ًالطاي ©
 : : يأ نيثباع نيلطبم نوكلا انقلخ ام : ريدقتب ةحتفلاب ةبوصنم ًالاح نوكت

 : نا زوجيو . هعضوم ؛ًالطاب» عضوف «ًاثيع» ىنعمب نوكت وا . لطاب يوذ
 . نيبملا قحلل امهانقلخ نكلو بعللاو ثبعلل : ريدقتب . هل ًالوعفم نوكت

 ' فاكلاو دعبلل ماللاو . ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 0 . ًالطاب اهقلخ ىلا ةرانشا يهو . باطخلل

 . لوضوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ :. اورفك نيذلا نظ ©

 يأ: ونظلا : ىنعمب «نظ» و . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 : ينبم ضام لعف : اورفك . نيرفاكلا نونظم وه ةمكحلل ال ثبعلل اهقلخ

 لعاتف عقر لح يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا.ىلع
 .٠ بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص «اورفبك» ةلبجو . ةقراف فلالاو

 كل



 فرح ماللاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ليو . ةيببس ءافلا : نيذلل ليوف ©

 راجملاو . ماللاب رج لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج

 . فوذحملا «ليو» ربخب قلعتم رورجملاو

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : رانلا نم . تبرعا : راثلا نم اورفك ©

 يف هنا يا . لعف هنم قتشي ال هنا الا كالفاك ىنعم مسا ليولاو «ليو» نم

 . منهج يف داو وه ليقو . كالهلاو رسحتلاك هل لعف ال ردصم لصالا

 . راثلا نم نيرفاكلل كالملاف : ىنعملاو

 ٍضالاِفَن رسل ساو واما َءَس لسا
 © رة

 «لبا ىنعمب بارضالل ةلصتملا «مأ» يهو فطع فرح : مأ : لعجت مأ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لعجن . راكنالل اهيف ماهفتسالا ىنعمو 3
 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : اوذمآ نيذلا ©

 ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :.اوبمآ
 ال لوصوملا ةلص' ةاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . اه لحب ْ

 . اهبارعا برعتو اونمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 فذحف تاحلاصلا لاععالا اولمع : ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . هماقم ةفصلا تميقاو لوعفملا فوصوملا

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثما ىنعمب مسا فاكلا : نيدسفملاك ©

 عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : 'نيدسفملا . ناث هب ْ

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوئلاو ملاس ركذم
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 ' برت : لعجن ما ٠ نيدسفملاب قلعتم رورجمو راج : لعجن ما ضرألا يف ©

 1 : للوالا العجن مال تارعا

 ركذُم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :: راجفلاك نيقتملا ©
 . بارعا برعت : راجفلاك . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم. ضوع نونلاو ملاس
 ٍْ . ةرسكلا مسالا رج ,ةمالعو «نيدسفملاك»

 .١ * لتالااؤؤأر كد هِيَ ايزل ك1
 . ةمضلاب عوفرم باتك اذه : هريدقت فوذحم ًأدتبم ريخ : هاثلزنا باتك ©

 لضتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : لزنا

 : بضن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 1 . باتكل  تعن  ةفص عفر لحم يف «هانلزنا» ةلمجو . هب لوعفم

 . باتكل ةيناث ةفص : كرابم . هانلزنأب قلعتم رورجمو راج : كرايم كيلا ©
 , زاخو ءادتبالا ىلع ًاعوفرم «باتك» نوكي نا زوجيو ٠ ةمضلاب ةعوفرم
 ,. هريخ عفر لحع يف «كيلا هائلزنا» ةلمجو . ةفوصوم' اهنال ةركنلاب ءادتبالا

 يف. ءاتلا تمغدأف «اوركفتيل» ىنعمب اوربدتيل : لصألا : هتابآ اوريدبل ©
 ١ نأب بوصنم عراضم لعق : اوربدي  ليلعتلا مال - رج فرح ماللاو لادلا
 يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم
 ' ال ةرمضملا «نا» ةلص ؛هتايأ اوربدي» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم
 ! رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا» و .. بارعالا نم.اهل لحم
 ! ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هتايآ . هانلزنأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب
 . ريض ءاطلاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن
 0 .: ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 : رج فرح ليلعتلا مال ماللاو ةفطاع واولا : بايبلألا ولوأ ركذتيلو ©
 : ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : زكذتي
 , ًابارعالا نم ال لحم ال ةرمفملا «نأ» ةلص «بابلألا ولوأ ركذتي» ةلمجو

 سا



 اوربديلا ىلع فوطعم ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا»و

 وهو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال واولاب عوفرم لعاف : ولوا .«هتايآ

 دحاو ال ووذ : ىنعمب عمج يهو . ظفلت الو واوب بتكت ةملكلاو . فاضم

 فاضم : بابلألا .بحاص ىنعمب :وذ :ةدحاو عمج مسا يه : ليقو .هل

 .ةميلسلا لوقعلا ووذ يا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ

 © كبوت هنآ ف فش ادعو
 اسفل نرحل لع يب ضافي ام الا و

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و

 يناثلا ىلا ىدعتو ماللاب لوالا ىلا ىدعت «انيهو» الوعفم : ناميلس دوادل ©

 - فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحنتفلا لوالا رج ةمالعو هسفنب

 . نيتدئاز نونو فلأب هتنمو ملع هنال يناثلا نوني مو . ةمجعلل - نيونتلا

 حدملا بولسا يف اهبارعا يهجو ىلع ةيمسالا ىا ةيلعفلا ةلمحلا : دبعلا معن ©

 حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : معن . « نايلس ١ نم لاح بصن لحم يف

 . فوذحم

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ليلعتلا ديفي ديكوتو بصن فرح : باوأ هنا ©

 هنوكب احودمم هنوك للعو ةمضلاب عوفرم اهربخ : باوا . «نا» مسا بضت

 . ةبوتلاب هيلا ًاعاجر ًاباوا

 «© ايات يصو نحره وعر ١" اولا و اس يس سا عد
 هس قس ب ش

 . «باوأ هنا» ةلمج نم الدب ليلعتلل نوكت وا . دبعلا

 راج : هيلع . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : هيلع ضرع ©

 لالالا



 : ةفاضالاب رج لحم يف اهدعب امو «هيلع ضرع» ةلمجو .ضرعب قلعتم رورجتو
 ّْ . «ذا» دعب اهعوقول

 1 ةمالعو ةينامزلا ةيفرظلا اهانعم ءابلاو ضرعب قلعتم رؤرجمو راج : يثشعلاب ٠

 ؛ رهظلا نيب زوصحملا تقولا يهو ةيشع : اهدرفمو ةرهاظلا ةرسكلا مسالا رج
 ١ ١ سمشلا تباغ ىتح رصعلا ةالص نع هنأ ىنعملاو . برغللا ىلا

 ' تعن -ةفص : دايجلا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : دايجلا تانفاصلا ©

 بئان نع لصف هنال لعفلا ركذ دقو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم تانفاصلل
 ' ىلغ ةمئاقلا لويخلا يه : تانفاصلاو . دايجلاو لويخلا : ىنعمب .لعافلا
 : وأ: اهيمدق فصت يتلا وا رفاحلا فرط ىلع ةعبازلا تْئاقا دقو مئارنأ ثالث
 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا فذحف لويخلل ةفص «تانفاصلا» نوكت

 3 باَجيكت راو اوحْؤَرَ 70010 أ أ َقرلاَمَ 5

 . الم هاا فه يلغ تضرعف : ىنعمب رمضم لعف لع ةفطاع ءافلا : لاقف ©

 | ليحض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاقف . لاقف هتالص نم غرفف
 . . رظ هريدقت ًاناوج رتتسم

 ' فرح : نا لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : تيبخا ينا ©
 : لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو 'بصن
 , ريملضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تببخنا . «نا» مسا .بصن

 ! لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض:ءاتلاو كرحتملا عفرلا

 نمبضم : تببحأ : ليقو «نا» ربخ عفر لحم يف «تببحاا» ةلمجو . لعاف عفر

 ش بج تلعج وا يبد ركذ نع ريخلا بح تبنأ ليق هنأك نعب ىدعتي لعف ىنعم
 . يبر ركذ نع ًاينغم وا ًايزجم ريخلا

 : يلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو تبيحأب بوصنم هب لوعفم : ريخلا بح ©

 . ليخلا بح : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 اهنأك ًارييخ ليخلا يمس وا هتلغش يتلا ليخلا : لاملاف . لاملا : ريخلا نال
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 ىلع ةبوصنم ًاقلطم ًالوعفم «بح» نوكت وا . اهب ريخلا قلعتل ريخلا سفن
 . ردضملا

 : ريدقتل ؟تيبحأ» ريمض نم لاحب قلعنتم رورجمو راج : يبر ركذ نع ©

 : يبرد يبر ركذ نع ًافرصنم وا ةدابعلا نم يبر ركذ ىلع ريخلا بح ًارثؤم

 رج لح يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةرسكلاب :رورجم هيلا فاضم
 . ةفاضالاب

 لعف : تراوت . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : باجحلاب تراوت ىتح ©

 نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 بارعالا نم اهل لحم ال ثينأتلا ءات ءاتلاو . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاضتاو

 يف ًاناجم سمشلا ىلع دوعي يه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 باجحب تبجتحا ىتح يا تانفاصلل ريمضلا ليقو يشعلا ركذ رورمل اهبورغ

 . تراوتب قلعتم رورجمو راج : باجحلاب . مالظلا يا . ليللا

 © قالو وسلا اتسوفطق طيور
 لاعفالا نم هعراضم نال نوئلا فذح ىلع ينبم رما لعف : ل

 ينبم لصتم ريمض «اه) و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا

 . اهودرب قلعتم رورجمو راج : يلع . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 رمضأف يلع اهودر لاق : هريدقت فوذحمب قلعتم «يلع اهودر» ةلمحو

 لاق اذاف : لاق ًالئاق نأك ردقملا لاؤسلا رمضا يا هل باوج رهام رمضاو

 ؟ نايلس

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قفط . ةيفانتتسا ءافلا : قفطف ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 هريدقت رمضم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : قوسلاب ًاحسم ©

 يا . حسميب قلعتم رورجيو راج : قوسلاب . فيسلاب ًاحسم حسمي لعجف
 . قاس عمج : قوسلاو . اهعطقب
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 ؛ كلذ لعف يا . اهلثم ةرورجم «قوسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : قاتعالاو ©

 . اهب ًاباجعاو ًاناسحتسا

 هج بالا ادجوتسمعييلأو ملبس انقَدَعَلَو * 5
 ٍدق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللاو ةيفانئتسا واولا : ناميلس انتف دقلو ©

 «ان» 'و . انب هلاصتال نؤكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نثف . نيقحت فرح

 . انجستما دقلو : ىنعمب لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم
 ظ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :ناييلس

 ' ىلع. اهارعا برعتو «انتف» ىلع واولاب ةفوطعم : هيسرك ىلع انيقلأو ©
 ' .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو انيقلأب قلعتم رورجمو راج :هيسرك

 قزر امدنع هانحتما يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعقم : ًادسج لى

 ةئيبب ًاناطينش ليقو ةدماه ةئج هيسرك ىلع هب تمرو نيطايشلا هتلتق ًادولوم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بانا . فطع فرح مث: باثا مث ©
 هب هريتخا هللا نا نايلس كردأف : ىنعمب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . ىلاعت هللا ىلا عجرف

 *> باعلان لَن ىدْب شرخ يجلس بحول تكلم د ١ جام او رس 11
 ' هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بر لاق ©

 ريقوتلا لْيِبس ىلع ىدانملاب ءافثكا ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بر .. وه

 ' ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصننم وهو بر اي :هلصاو

 ًاطبخ ةفوذحملا ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحلا لاغتشا را عيوبه نم عن

 1 . ةفاضالاب
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 : رفغا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بضن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : يب رفغا ©

 هلوعفم ىلا ىدعت يذلا رفغاب قلعتم رورجمو راج : يل . تنا هريدقت ابوجو

 . ماللاب

 لعفلاو . اهبارعا برعتو «يل رفغا» ىلع راولاب ةفوطعم : اكلم يل بهو ©

 بوصنم وهو . هسفنب يناثلا ىلاو ماللاب لوالا هلوعفم ىلا ىدعت «به»
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 : ال . كلمل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلممجلا : دحأل ىغيني ال ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يغبني . اه لمع ال ةيفان

 الو نوكي ال : ىنعمب يغبني ال لعافب قلعتم رورجبو راج : دحال . لقشلل

 . دحلال هلثم لهستي

 ءايلاو «دحا» فوصوملل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : يدعي نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 ينبم لصفنم ريمض : تنا . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 عوقرم «نا» ربخ : باهولا . فاكلل ديكرت بصن لحم يف حتفلا ىلع

 . ةمضلاب

 © باتي هر هزت عيانلووتق +
 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : رخس . ةيببس ءافلا : انرخسف ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض هانا و

 هب لوعفم : حيرلا . اهوعفمب وا انرخسب قلعتم رورجمو راج : حيرلا هل ©

 . ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم

 لعف : يرجت . حيرلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هرمأب يرجت ©

 ١ا١اات



 / هيف اتسم ريمض لغافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقللا ةمضلاب عوضرم عياضم

 ! نم ةفوذحم لاحب وا يرجتب قلعتم رورجمو راج : هرمأب .. يه يه هريدقت ًازاوج

 ' لحم يف لضفم ريمض ءاحلاو هرمأب ةرومأم يرجت : ىتعمب «يرجت» يف ريمبضلا
 ٠ . ةفاضالاب رج

 ! عزعتت ال ةنيل يرجت يا . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ةيناث لاح : ءاخر ©
 | . هل ةعيط ليقو

 . ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : باصا ثيح «©

 | لعاقلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باصا . فاضم, وهو يرجتب قلعتم
 ةفاضالاب رج لحم يف «باصا» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ا ا . هوداراو لصق ثيح : ىنعمب

 ه ترا تيرا ضي

 ش . نيطايشلا نايلسل

 روزي هيلا فاضم : ءانب . اهلثم ةبوصنم «نيطايشلا» نم لدب : عاني لك ©
 اا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورحجم «ءانب» ىلع واولاب ةفوطعم : صاوغو ©

 20201000 دوس

 1 ©© داتا ذَِن 0

 نم لكلا لدب وهو :لدبلا مكح يف لخاد لك" ىلع واولاب ةفوطعم : يرش .

 . درفملا يف ةكرحلا

 ا عمج اهنال ءايلاب اهلثم ةبرصنم نيرخآل - تعن - ةفص : : دافصالا ف نيئرقم ©

 . نيديقم ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيوتتلا نم ضومب نونلاو مللس ركذم

 لااا



 يف ضعب ىلا مهضعب ديق يأ . نينرقمب قلعتم رورجمو راج : دافصالا يف
 . مهرشل ًاعنم دويقلا

 0 أ 7 ل
 #©© باسصيتي كييمأ ؤأننمافانؤاطعانم <”
 : ءاطع , أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : انّواطع اذه ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . ةمضلاب عوفرم ؛اذها ربخ
 . انواطع لاملاو كلملا نم كانيطعا يذلا اذه : هل انلق يا . ةفاضالاب زج

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : ننما . ةيفانئتسا ءافلا : نئماف ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ام هنم طعاف : ىنعمب اهبارعا برعتو «نئما» ىلع وأب ةفوطعم : كسما وأ ©

 . تئش نمع عئماو تئش ش

 : باسح . «كسما» ريمض نم لاحب قلعتم رورجمو راج : باسح ريغي ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم

 هك ماهاوك تع وكهرر '
 *© امركم 3ندسعإو ٠+

 . نيرشعلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا .ةيآلا هذه ©

 ١ < باهي شب طل تسند بول ندع وحدو ©
 © ةيآلا يف ةدراولا «دواد اندبع ركذاو» بارعا برعت : بويأ اندبع ركذاو

 ةرشع ةعباسلا ةميركلا .

 © نيح ىنعمب «بويأ» نم لاتشا لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : نإ
 نينس ماد لامتحا دعب هبر اعدف ضرملاب هائيلتبا .

 :© فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هير ىدان .
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 ! ريمتم لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبُم ضام لعف :ىدان
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هبر . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . ةفاضالاب رج لحم يف  بئاغلا ريمضا- لصتم ريمض ءاهلاو

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : يئسم ينا ©
 يذلا همالكل ةياكح وهو ينسم ينأب يا «نا» مسا بصن لحم يف  ملكتملا

 صضام لعف : ينسم . بئاغ هنال هسم هنأب لاقل كحي لاولو هببسب هبر ىدان

 , - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نوئلاو حتفلا ىلع ينبم

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف - لصالا وهو حتفلا ىلع ينبم

 , راجأ : بصنب . ةمضلاب عوفرم لعاف : باذعو بصنب ناطيشلا ©

 ' اهلثم ةرورجم «بصن» ىلع واولاب ةفوطعم : باذعو . ينسمب قلعتم رورجمو

 اهمسا نم اهزيح يف ام عم «نا» و ءالبلاو :رشلاب يلا سوسو : ىنعمب
 : ريدقتب . ينأب ىنعمب ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو

 ْ . ىدانب قلعتم رورجملاو راجلاو . يلا ناطيشلا ةسوسوب

 ارو هرب كتم ادع كلج لش

 ف طا رك ا كلجرب ضكرا ©
 . ريمض فاكلاو ضكراب قلعتم رورجمو راج : كلجرب ١. تلا هريدقت ابوجو

 ' لوقلاو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم
 1 : ضرالا كلجرب برضا هل انلقو : ىنعمب . هبلط ىلع بويا ةباجا

 ' : لستم . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : لستغم اذه ©

 ءام رثب كل عبنت كلجرب ضرالا برضا : ىنعمب ةمضلاب عوفرم ؛اذه» ربخ
 ١ مسا.«لستغم» و . برشلاو لاستغالل حلاص هنال كضرم اهؤام يفشي

 ١ . لسغلل يا لوعفم
 بارشو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم لستخمل  تعن  ةفص : بارشو دراب ©

 «لستغم» ىلع واولاب ةفوطعم

 ١١ت



 © لكل ايلؤأل يودون هم عملتو 20 3 و د 8 هر ١
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بهو . ةيفانئتتسا واولا : هلها هل انيهوو © :

 هل . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال

 ءاهلاو .٠ اهسفنب يناثلا ىلاو ماللاب لوالا ىلا تدعت «انبهو») ١ الوعفم : * هلها

 . ةفاضالاب رج لحم يف  بئاغلا ريمض  لصتم ريمض

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم !انبهو» يلوعفم ىلع واولاب ةفوطعم : مهلثمو ©

 هل ناك ام هل هانيطعاو 1: ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهل و

 . ةرخآلا يف هلها لثم هانيطعاو ايندلا يف لها نم

 عامتجالا ىلع لدي فاضم وهو مهلثمب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : مهعم ©

 . تبرعا (مه» و . ةيحاصملاو 1

 ةعونمم اهنال نوئت لو . اهبارعا برعتو «ةمحر» ىلع واولاب ةفوطعم : ىركذو ©

 ءايلا مسالا رج ةمالعو ىركذل ةفصب قلعتم رورجمو راج : بايبلالا ىلوأل ©
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بابلالا . ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنال

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 هه 2 ار 02 د ني تو أ
 مهب اراصةندعفانإ تالي برد َْعْص كدر ::

 © بوو دل
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 يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - ريمض فاكلاو لخب قلعتم رورجمو

 : . ةفاضالاب رج لحم

 : برظاف ٠ .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم * هب برضاف ًاثغض

 , كحخو : ىتعمب . ءافلاب اهيلع ةفوطعم اهتال «كديب ذخ» :بارعا برعت : هب

 ' برضاف هريدقت «برضا» لوعفم فذحو . شيشحلا نم ةريغص ةمزح كديب
 هتأرما نبرضيل فلح دق بويا نا تركذ: دق.ريسفتلا بتنك نال . :كتأرما هب

 4 ةيرض اه اهرضاد دوع ةئام اهيف ةعؤح طخ قلعت لإ ذل لاق طوس ةلس

 1 كنيمي عقت

 . فلخت الو كلذب لمعا ىنممب ةفطاغ نوكت دا ةيببس واول : ثنحت الو ©
 , همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : ثنحت . ةمزاج ةيهان : ال . كنيمي

 . تنا هريدقت ًابوجو رتتسم رْيِمض لعافلاو هرخآ نوكس

 ريمض هانا و لعفلاب ةببشم ديكرتو بصن فرح : ًارياص هاتدجو انا ©

 ١ ينبم ضأم لعف : دجو . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 , لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ! هب لوعفم بصن لح يف  بئاغلا ريمض  لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر
 ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ارباص .لوا

 . ًارباص هانملع : ىنعمب «نا» ربخ عفر لحب يف «ًارباص هاندجو»

 صوصخملاو . نيثالشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : باوأ هنا ديعلا مع ©
 | هنأ بويا دبعلا معن : ريدقتلا . هيلع لدي هلبق ام نال هنع ىنغتسم انه حدملاب

 . باوا

 0 رضا ىرْجلا وأ بوُقَتَوَوَعَمإَو 1 ميِخَبإ ند يسركسُمأو هه

 دواذ اندبع' زكذاو» ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه © .

 . ايدابعل نايب فطع ةفوطعم ءاهسأ (بوقعيو قح ساو ميهاربا» و «ديألا اذ

 ' اهنال ءايلا :اهبصن ةمالعو ًاضيا ةبوصنم ةثالشلا ءانسالل - تعن  ةفص : يلوأ
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 ةوقلا باحصا وا ركفلاو لايعالا باحصا : ىنعمب ةفاضالاب اهلثم ةرورجم

 . نيدلا يف رئاصبلاو ةعاطلا يف

 © رالكككووصع فاعلا 7
 لصتم ريمض «ان» و . لعفلاب هبشم دذيكوتو بصن فرح : مهانصلخا انا ©

 ىلع ينبم ضام لعف : صلخا . «نا» مسأ بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم 1

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبملا لصتملا ريمضلا «ان» و . ائب هلاصتال نوكسلا

 «مهاتصلخا» ةلمجو . هب لوعفم بصن لخم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف

 . نيصلاخ مهانلعج : ىنعمب ١نا) ربخ عفر لحم يف

 : . اهيف بوش

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «ةةصلاخ» نم لدب : ىركذ : رادلا ىركذ ٠

 ةفاضالاب روزجم هيلا فاضم : رادلا .. رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا: ةرسكلا

 رادلا ىركذل ةداهش رادلا ىركذب ةصلامخ رسف يا . ةرسكلا هرج ةمالعو

 لهأ نم مهنجبو ةلصقملاا هذه ببسب مهانصلخا يا .٠ ءافصلاو صولخلاب

 . ةرخآلا رادلا

 © راش انيطْلَنَدعمْسسَو ا 20 ١
 «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : مهئاو ©

 . اهمسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . فاضم وهو « نا » ريخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : اندنع ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاناو

 رورجبو راج :نيفطصملا نم . ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نيفطصملا نمل«

 ب ا 1ظا١الال



 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «نا» ربخب قلعتم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم .

 .ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةيورجم نيفطصملل - تعلن ةفص : رايخألا ©

 . نيريخلا مهسنج دج ءائبا نم نيراتخملا نمل ىنعمب

 5 رايلي ل ليكون ايمو
 ريم لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : ركذا . ةفطاع واولا : ركذاو ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 نم ونمت هلال نوني لو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ليعامسا ©

 ' | . ةمجعلل فرصلا

 فالخ ريثا دقو . اهبارعا برعتو «ليعامسا» ىلع واولاب ةفوطعم : عسملاو ©

 'ةقيرطو اهريكنتو اهفيرعتو اهظفل ثيح نم ةملكلا: هذه لوح لدجو
 0 ش . اهتءارق

 هلثف' بوصنم «ليعامسا» ىلع فوطعم مسا : اذ . ةفطاع واولا : لفكلا اذو ©
 : لفكلا . فاضم وهو ةسمشخللا ءامسالا نم هنال فلالا هبصن ةمالعو
 ْ ٠ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 'فذحو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ةيفانثتسا واولا : رايخألا نم لكو ©

 :. هيلا فاضملا نع نيونتلا ضوعف مهلكو هلصا نال هيلا فاضملا

 . «لك» ربخي قلعتم رورجمو راج : رايخالا نم

 3 87 م

 « بكت كلة ام
 'ريخ ,: ركذ . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ركذ اذه ©

 0 . نآرقلا وهو ركذلا نم عون اذه يا . ةمضلاب عوفرم ؛اذه»

 -اا6



 «نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل . ةفطاع واولا : نيقتسمملل ناو ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو مدقملا
 مهل نا يا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح «نا» و. درفملا يف ةكرحملاو

 . ايندلا يف نآرقلا اذه عم

 بوصنم ؛نا» مسا : .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : بآم نسحل ©
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاشم : : بام . فاضم وهو ةحتتفلا هبصن ةمالعو

 . عجرم نسح يا . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ٠١ اولار ةَقئتْنرَِدَيَِع ©
 ةمالعو اهبارعا برعتو اهلثم ةبوصنم بام نسحل نايب فطع : ندع تاثج ©

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا «تانجا بصن

 . دولخو رارقتساو ةماقا تانج : ىنعمب

 نم «نيقتملل١ يف ام اهيف لماعلاو ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح : ةحتفم ©

 . لعفلا ىنعم

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرح ماللا : باوبألا مهل ©

 . لعفلا ىنعم نم ؛ةةحتفم» يف اهب وا باوبالاب قلعتم رورجملاو راجلاو
 لدب نم وهو باوبالا يه ةحتفم هريدقت ريمضلا نم لدب : باوبالا

 لعاف بئان وا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لك نم ضعب لدب وا لامتشالا

 . يه هريدقت ازارج

 48 ارقوة ردك ة هك هيف نوعدي اسف نك ه١

 ركذم عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم نيقتملا نم لاح : اهيف نيئكتم ل

 نيئكتمب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس
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 1 . اهيف نيحاترم نوسلجي ىنعمب

 , لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : اهيف نوعدي ©

 | بضن لح يف ةلمجلاو . نوعديب قلعتم رورجتو راج : اهيف . لعاف عفر

 . اهيف نيعاد اهيف نيئكتم : ىنعمب . ةيناث لاح

 :ةفض :'ةريثك . نوعديب قلعتم رورجمو راج : بارشو ةريثك ةهكافب ©

 :ةفوطعم : بارشو . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم'ةرورجم ةهكافل - تعن -

 0 ٠ ةرسكلاب اهلثم ةرورج «ةهكانا لع دارلا

 4©© كتاف اش م ورهدو»

 فاكس فرط ءادنع . ةيفاتسا والا : فرطلا تارصاق مهدنعو ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ٍريمض «مه» و . مدقم ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم

 .ةفص لصالا يف يهو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تارصاق . ةفاضالاب

 1 ' . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : :فرطلا .' تارصاق

 يأ ٠ ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم روح ةبناث - تعن - را

 © روزانا 0

 لل ل يكس لع ييسااسا نودعوت ام اذه ©

 اذه ذه ةريدقت فرذع ادم ربح علو لح يف نركسلا لع يشب لوصوم مسا

 . «اذه» ربخ عفر لحم يف : نودعوت ام وه ةيمسالا ةلمجلاو .اموه

 يمص واولأو نؤنلا توبثب عوفرم لوهجنملل ينبم عرابضبم لعف : نودعوت

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نودنعوت# ةلمجو . لعاف بئاث عفر لح يف لصتم
 ْ 0 . 'بارعالا نم

 لاله



 هيلأ فاضم : باسحلا . نودعوتب قلعتم رورجبو راج : باسحلا مويل ©

 فذخ باسملا موي لجأل : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم ْ

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو رورجملا فاضملا

 «© داهم مافن لع 7 00001
 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذه نإ ©

 . «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 ةمالعو عوفرم «نا» ربخ : قزر .  ةقلحتملا  ديكوتلا مال ماللا : انقزرل ©

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و . ةمضلا هعفر

 . اًؤاطعل نوقتملا هب دعوي يذلا اذه نا : ىنعمب

 : ام . قزرل  تعن  ةفص عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : دافن نم هل ام ©

 رج فرح : نم . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : هل . اه لمع ال ةيفان

 أدتبم هنا ىلع ًالحت عوفرم ًاظفل رورجم مسا : دافن . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز

 . ىنفي ال اذه انقزر نا ىنعمب . رخؤم

 سلس سو

 © سيك اكاد 0
 هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه ©

 . ركذ امك اذه : ريدقتب فوذحم هربخ أدتبم وا اذه رمالا

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانثتسا واولا : نيغاطلل ناو ©

 هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو مدقملا «نا» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيغاطلل

 . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم غمج

 بوصنم ؛نأ# مسا : رش . -ةقلحرملاديكوتلا مال ماللا : ٍبآم رشل ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بام . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 .. ريصم وا لآم رش يا . ةرسكلا
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 ةاهنارْفا يوصي 07 22 أ 007
 'اهنال نونت لو ةحمفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «بآم رش» نم لدب : مذهج ©

 007 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم ةعونمم

 , لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : اهفولصي ©
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ماه» و . لعاف عفر

 . نيالا نم لاح بصن ل يف ةيلعفلا ةلممجاو . اهولخدي : ىنععب .

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم سبا » لعاف : مقل ءاشنالا

 . مهشارف يا مهداهم داهملا سئبف يأ فوذجب م صوصخمملاو

 اكو ل 2١

 أ. نبع + يو ام عفو لع يف ةوكسلا لع ينم ةاشا م : اذه ©
 فوذحم أدتيمل ًاربخ عفر لح يف نوكي وا . هوقوذيلف ةراحلا ءاملا وهو» ميمح
 هب ًالوعفم بصن لحم يف «اذه» نوكت وا هوقوذيلف اذه باذعلا : هريدقت
 هلوقك وا ةلزنمب هوقوذيلف اذه اوقوذيل يا . هذعب ام هزسفي رمضم لعفب
 1 . نزيهراف ياياو : ىلاعت

 ٠ لعف : هوقوذي . رمالا مال ماللاو ليلعتلا ديفت ةيفانتتسا ءافلا : هوقوذيلف ©
 : يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو رمالا مالب موزجم عراضم
 : . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاطاو لعاف عفر لحم

 :ةمالعو عفرم ميج اذه هريدقت فوذع أدتبم بخ : ميم قاسغو ميمح ©

 ' . اهارعا برعتو «ميمح» ىلع واولاب ةفوطعم : قاسغو . ةمضلا هعفر

 , رانلا يف نيبذعملا داسجأ نم لئاس ديدصو : ىنعمب
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 اسود مسا ل هر

 4*© عونأ ولكحتنمرلَو

 اهمال نونت ملو ةمضلاب ةعوفرم «قاسغو ميمحا ىلع واولاب ةفرطعم : رخآو ©

 هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكت وا - لعفأ - نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم

 .٠ رخآ قاذمو وأ رخآ باذعو

 يف لصتم ريمض ءاهلاو رخآل - تعن  ةفصب قلعتم رورو راج : هلكش نم ©

 ةدشلا يف هلثم نم قوذملا وا باذعلا اذه لكش نم يا ةفاضالاب رج لحم

 . ةعاظفلاو

 وا سانجا : ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رخآل  تعن  ةفص : جاوزأ ©

 . ىرخا عاونا

 *» ركلات مواسم كتمت جزاع 3 00 0-5 ل موو - ة هوو 7
 ربخ : جوف . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : جوف اذه ©

 ةعامج ءالؤه رانلا نيلخادلا نيكرشملا ءابعزل لاقي يا . ةمضلاب عوفرم 4اذه»

 . فيثك عمج اذه وا . نوعرسم

 . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم جوفل - تعن  ةفص : مكعم محتقم ©

 مسا هنال هلعفب وا محتقمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : عم
 عمج اذه يأ . ةبحاصملاو عامتجالا ىلع لدي مكعم محتقا دق ىنعمب لعاف

 ريمض فاكلاو فاضم وهو مكتبحص يف ىنعمب مكعم رانلا محتقا دق فيثك

 عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض  لصتم

 . روكذلا

 ىلع لدي انهو يفن فرح وهو ءاعدلا ىلع لاد فرح : ال : مهب ًابحرم ال ©

 تيتا ىنعمب ردصملا ىلع بوصنم : ابحرم . مهعابتا ىلع مهنم ءوسلا ءاعد

 . ًابيحرت هب بحر يا ًابحرم هل لاقو . ًاعساو ًاناكم تلزن : لصالاو ةعس

 دا” ا



 |: مهب . ةعس يا ًابحر اوباصأ ال : ىنعمب حبصاف يفنب ًاقوبسم ءاجنف انه اما
 .. مهب بحرن ال يا مهيلع وعدملل نايب يا ًابحرم الب قلعتم رورجتو راج

 ريمض (مهاو . ليلغتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهنا ©
 : , ؟نا» مسا بصن لحم يف نييئاغلا

 أ نونلا تفذحو ملاس زكذم عمج هنال واولاب عوفرم ؛نا» ريخ 0 اولاص .٠

 : ةرسكلا هرج ةمالغو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم :.راثلا . ةفاضالل

 0 . انلثم مهلامعأ

 ١ ذارشاَْجا وم 00 ب ايفل شن لب اولاَك ©

 , لضم ريم واوا ةعاجا واب هلاصتال مضلا لع ينيم ضاس لعفذ اولاق ©
 ! . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنا ..فانئتسالل بارضا فرح : منا لب ©
 ! ةيمسالا ةلمحلاو . «مكب ًابحرم ال١ نم ةقتشملا ةيلغفلا ةلمجلا هربخو أدتبم :

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف مكب ًابحرم ال متنا»

 .ءايعز لع قيرفلا دو لوقلا «مكب ًابحرم ال) بارعا برعت : مكب ًايحرم ال ©

 ْ ٠ نيكرشما
 ١ لعف : هومتمدق . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : 'اذل هومتمدق متنا ©

 ؛ لصتم ريمض ءاتلاو كرحتلا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكبسلا ىلع ينبم ضام

 : عمج ةمالنع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض -

 1 لوخد وا باذعلا انل متمدق متنا يا . هومتمدقب قلعت رورجمو راج : انل

 ' رب عفر: لحم يف « انل هومتمدق » ةلمجو . ءوسلا لمع وه مدقملاو رانلا

 ١ («متنا)
 ١م
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 حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : سئب . ةيفانئتسا ءافلا : رارقلا سئيف ©

 مذلاب صوصخلملاو ةمضلاب عوفرم «سئبا لعاف : رارقلا . مذلا ءاشنال

 1100-2 3 11 0” ل
 © راثلاف انيك ماو منكما 5

 ءادن ةادأب ىدانم : انبر اي فديو قالا كلا ل تر انبر اولاق ©

 نيملكتملا ريمض (ان» و فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ةفوذع

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 مسا يهو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اذل مدق نم ©

 عفر لحم يف - هئازج - هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو مزاج طرش
 نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مدق . هربخ
 قلعتم رورجمو راج : انل . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .٠ مدقب

 باذعلا اذه يا . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه ©

 . انئاوغا ببسب

 ءافلاو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ًاباذع هدزف ©
 ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءاعد لعف : هدز . طرشلا باوج يف ةعقاو

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو نوكسلا

 : ًاباذع . لوا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ثنا هريدقت

 . ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم باذعل  تعن  ةفص : راثلا يف ًافعض ©

 . نيباذع نوكيف هباذع لثم دارملاو فعض اذ هانعمو ًافعاضم : ىنعمب ةحتفلا

 . «ًافعض» نم ةفوذحم ةفصب وا هدزب قلعتم رورجيو راج : راثلا يف
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 ه> رارشتلاةمذك كسلا ىرتال كماوَوَو
 ءايعز لوق وهو . نيتسلا ةميركلا ةيآلا يف «اولاق» ىلع واولاب ةفوطعم : اولاقو ©

 0001 . نيكرشملا

 ' عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام: الاجر ىرخ ال اذل ام ©
 : ديفي انام) و . انل فيك يا «ام» ربخب قلعتم روزجيو راج : انل .أدتبم
 عوفرم عراضم لعف : ىرن . ال لمغ ال ةيفان : ال . ابيجعتلاو راكنالا
 ١ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ىرن ال» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًالاجر . نحن
 ؛ لوعفم بصن لح يف ؛انل ام» ةيمسالا ةلمجلاو . لاح بصن لحم يف «ًالاجر

 ش . - لوقلا لوقم - هب

 : انك . لاجرل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهدعت انك ©

 ! ريمض - لصتم ريمض «اناو ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 عراضم لعف : دعن . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبص  نيملكتملا

 ! ؟مهلا و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 . مهنظن وا مهبسحن : ىنعمب لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 . «ناك» ريخ بصن لحم يف (رارشالا نم مهدعن» ةلمحو

 ٠ نم :ًارارشأ : ريدقتب يناثلا «دعن» لوعفمب قلعتم رورجمو راج : رارشألا نم ©

 : هل ةفصب وا رارشألا

 2 ربا مهنَع تار ير ممَنْذَععأ 7 اسيل ا ا

 ءان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ًايرخس مهانذختا ©
 ' . لعاق عفر لحم يف نيملكتملا ررمض وهو نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : اؤزه يا «ايرخسأ و لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 تترقو . ةحّتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ذخحمل١ لعفلل ناث هب لوعفم
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 يا لاجرل ةيناث ةفص بضن لحم يف اهنا ىلع رابخالا ظفلب «ايرخس مهانذختا»
 ةقوبسم يا انل ام : لثم ةيماهفتسا ةلمجلا نوكت وا . لصولل اهتزمه ةءارقب

 مهسفنا ىلع ًاراكنا ماهفتسالا ةزمه عم اهانعم نوكيو ةفوذحم ماهفتسا ةزمبب

 . مهنم راخستسالا يف اهل ًايينأتو

 هجولا ىلع «لب» ىنعمب ةعطقتملا ؛مأ» يهو فطع فرح : م٠: تغاز مأ ©

 ةزمه نود نمو لصولاب «ًايرخس مهانذختا» ةلمج ةءارق ىلع يا لوالا

 مهانذختا» ةلمجلا ةءارقب وهو يناثلا هجولا ىلع ةلصتم «مأ» نوكت وا .ماهفتسا

 ةزم» ريدقتب يا يناثلا هجولاو . ةفوذحم وا ةطقاس ماهفتسا ةزمهب «ايرخس

 يتلا ةعطقنملا «مأ» نوكت وا . اهيلع لدت «مأ) نال هجوالا وه ماهفتسالا

 صضام لعف : غاز . ؟ لبأ يا ةردقم ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم «لب» اهانعم

 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 راجلاو .نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : راصبألا مهنع ©
 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : راصبألا . تغازب قلعتم رورجملاو

 . انراصبا مهنع تلام يا

 ٍراَلالَمآمماحت دل 1
 لع م شا سا ا قاب سس دي لا نا

 . مهنع هانيكح يذلا كلذ

 يأ . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : قح .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : قحل ©

 . هب اوملكتي نا دبال

 رانلا لها مصتخت وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وا «قح» نم لدب : مصاخت ©

 لها مصاخت ره مهئيدح نوكي نأ دبال مهنع هانيكح يذلا نا هناحبس نيب يا

 ةملكلاو . عباتتلا ىلع يا نال ًاينا ًاربخ «مصاخت» نوكت نا زوجيو رانلا

 . ةمضلاب ةعوفرم

 دال



 . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : راثذلا لهأ ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رانلا

 *© دايو لإ ول نام وذ مكلف 6 م مآ 69 1
 . لا ريد ابوجو هيف تم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 ا . (256) دمحم ميركلا لؤسرلا وه بطاخملاو
 ؛ يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ان انا ١ ١ ةفوفكمو ةفاك : رذنم انا امنا ©

 ! رذنم الا انا ام : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم هربخ : رذنم . ًأدتبم عفر لحم

 ا ا ا لا مى

 : . هماقم ةفصلا ةماقاو فوصوملا ربخلا لوس فذحب نيكرثملل

 ا ل

 ' الإ هلِإ نم سيلو ىلاعت هللا ديحوت قحلا نيدلا نا مكل لوقاو يا .ريسفتلا
 . يفنلا ئنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . اهل لمع ال ةيفان : ام .هللا

 ْ . أدتبم هنا ىلع الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : هَلإ

 , عيظعتلل عيفرم ربخ : ةلالملا ظفل هللا ال لمع ال رصح ةادا : هللا الإ ©

 اا . |ةمضلا عفرلا ةمالعو

 | 0 ناتعن  ناتفص : ٍ راهقلا دحاولا ©

 1 . لعاق ىنعمب لاعق ةغلابلا غيص نم

 ٠١ كازا ضاةيزكانك «
 , . ةلالجلا ظفلل ىرخا - تعن  ةفلص : بر : ضرألاو تاومسلا بر ©

 ضرألاو .. ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا
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 يف ةيبوبرلاو كلملا هل يا . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 . هلك ملاعلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهنيب امو ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . رورجم ىلع فوطعم هنال رج
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم

 . ةينثتلا ةمالع :ام

 زيزعلا يا . ةمضلاب ناعوقرم برلل  ناتعن  ناتفص : رافغلا زيزعلا © .
 ءاشي ام رفغي يذلا وا هيلا أجتلا نم بونذل رافغلا بقاع اذا بلغي ال يذلا

 . هدابع نم ءاشي نم بونذ نم

  10١يلع وتوْعُرُم ©
 © ريمض لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال واولا تفذخو نوكسلا ىلع يئبم رما لعف ؛ لق

 . تلا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 اوه» ربخ : أبن . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه : ميظع أبن وه ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم أبنل - تعن  ةفص : ميظع . ةمسفلاب عوفرم

 مكتربخا يذلا كلذ وا . نأشلا ميظع ربخ نآرقلا : دمحم اي مهل لق : ىنعمب

 . ميظع ربخ راهق دحاو هئاحبس هناو مكيلا ًاريذن ًالوسر ينوك وهو هب

 0 نوم ُهْسعْوُسن 3 ب

3500 
 ربخآ - تعن - ةفص عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نوضرعم هتع متنآ ©

 هنع . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنا . أبنل

 عمج هلال واولاب عوفرم !متنا» رب : نوضرعم . ربخلاب قلعتم رورجمو راج
 . هنع نوداص متنا يأ . درفملا نيونت نم ضرع نونلاو ملاس ركذم
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 © قع اخن الإ هناك
 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ال لمع ال ةيفان : ام: يل ناك ام ©

 . مدقم «ناك» ربخب قلعتم رورجو راج : يل . حتفلا

 يفرم طفل رورجم مسا : ملع . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز زج فرح : ملع نم ©

 1 . ملع نم مهب يل ناك ام يا ناك: مسا هنال الح

 ألا .. ملعل فوذحم تعنب وا ملعب قلعتم رورجمو زاج : ىلعألا ًلملاب ©

 : فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ًالنملل - تعن  ةفص
 . هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف ألملا مالكب يا . رذعتلل

 : «نيح) ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : نومصتخي نإ ©

 : هذإ) أو ةفاضالاب رج لحم يف «نومصتخي» ةلمجو . لعاف: عفر لحم يف لصتم
 : . فوذحملا ؛مالكبا قلعتم

 © يجيز زك حا نإ
 عراضم لعف ىحوي . ةيفانلا "ام) ىنعمب ةلمهم ةففحم :: نا : ىلا ىحوي نإ ©

 : راج .: يلا: . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم
 . لعانفلا بئانو ىحويب ًاقلعتم نوكي وا . لعاف بئان عفر لحم يف رورجو
 أ اذهب الا رمؤا ام يا غلباو رذنا نا وهو اذه الا يلا ىحوي ام : هريدقت ًافوذحم
 ردّنضملا لعافلا نع بئاثلا نوكي وا . كلذ ريغ يل يلو هدحو رمالا
 ش ْ .لوؤملا

 هبلشُم ديكوتو بصن فرح : نا . امنا ال لمع ال زصح ةادا : امثإ الإ ©

 ةلمبجلا هربخو نيبم ريذن الا انا ام يننا ريدقتب فوذخم اهمساو . لعفلاب
 . لعاف بئان عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو نأ» نوكتو . ةيلعفلا

 ا



 الا يلا ىحوي ام هانعمو . امنال ريدقتب نوكي وا . احل لمع ال ةيفان :ام

 . هيلا «ىحوي» لعفلا ءاضفاب بصتناو ماللا فذحف راذنالل
 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نييم ريذك انإ ©

 اهلثم ةعوفرم ريذنل - تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم ؛انأ) ربخ :ريذن

 . ةمضلاب

 نتابع نة ةْملَمْدإ 7١
 ةررس نم نيرشعلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه © |

 .رجحلا

 موس طا . فهموا“ هدم :
 ورم هر م 8 نحس أوعمف جوز ضويف دينو منيوَس او

 . نيرشعلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا رجحلا ةروس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ل ل
 . نيثالثلا ةميركلا ةبآلا رجحلا ةروس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 0 هم م 2

 راكان اك وربكتسأ سيب الإ 7

 هبصن ةمالعو بوصنم الاب ىنثتسم : سيلبا . ءانثتسا ةادا : سيلبا الا ©

 مهنم ىنثتسا مث مهعم دوجسلاب رما هنال نجلا نم وهو ةكئالملا نم ينثتسا

 . مهنم دحاولا ىنثتسي امى ًالصتم ءانثتسا

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ريكتسا © .
 . لاح بصن لحم يف ؛ربكتسا» ةلمجو . وه :

 دا



 ْ ىلع ينبم صقان ضام :لعف : ناك . ةفطاع واولا : نيرفاكلا نم ناكو ©

 : راج, : نيرفاكلا نم . وه هريدقت ًاناوج.هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا

 : ملابس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناكال ربخب قلعتم رورحيو

 ' ةريكتسا» ىلع ةفوطعم ةلمجلاو . درفملا يف ةكرحاو نيوذتلا نم ضوع نونلاو
 . اهلثم ةبوضنم

 دع 50 2 ل سس ا ا ل

 . بأ تيتا عيش لعا هت كئاموطْمَيل5َ
 © خيرك

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سيلبا اي لاق ©
 : لحايف مضلا ىلع ينبم ىدانم : سيلبا , ءادت ةادا : اي . وه هريدقت ازاوج

 ' . ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ينبم خيبوتلا ديفي ماهفتسا مسا : ام : كعشم ام © |

 | هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كعنم
 : بطن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتُبم ريمض فاكلاو وه
 , ةيمضالا ةلمجلاو ..«ام) ربخ عفر لحم يف «كعنم» ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوغفم

 ..لاقل هب لوعفم بضصن لحم يف «كعنم ام»

 . نأب بوصتم عراضم لعف : دجست . بصنو ةيرلصم فرح: دجست نا ©

 ةلمجو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحنتفلا هبصن ةمالعو

 ' : اهالت امو «نا» و . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا 6نا» ةلص «دجسست»

 دوجاسلا ققحت نا كعنم ام : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 : راجلاو . دوجسلا نم يا ردقم رج فرخب رج لحم ين:وا . كسفن همزلتو

 : : . كعنمب قلعتم رورجملاو

 ! نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ماللا : يديب تقلخ امل ©

  ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تقلخ !. ٠ ماللاب رج لح يف

 ل375



 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم ا عفرلا

 - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تقلعخ»

 امل : ريدقتلا . هب لوعفم هئال لحملا بوصنم فوذم ريمض لوصوملا

 . ةفاضالاب

 ءىرقو . ريرقتلا ىنعمب وا ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمهلا : تربيكتسا ©

 . رابخالا ىنعمب وا هيلع لدت “أد نال ماهفتسالا فرح فذحب («تربكتسالا :

 . لعاف عفر لح يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو

 ةزمهب «تربكتسا# ةءارق ىلع «ةلصنملا مأ» يهو فطع فرح : مأ : تثك مأ ©

 يو ٠ رابخالا ىنعمب «تربكتسا ةءارق) ىلع ةعطقنم نوكت وا . ماهفتسالا

 ضام لعف : تنك . لبأ : ريدقتلا نوكي وأ «لب» بارضالا فرح ىنعمب

 لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 . «ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض -

 هنآل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيلاعلا نم ©

 نم يا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذسم عمج
 ؟ قوفتلا نيقحتسملا

 نطور يْدلَكمَ ههنا 7 0 05 00000001 -٠ ري 5 رس

 . وه هريدنت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : هثم ريخ انأ ©
 «انا» ربت : زيخخ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : انأ
 رورجيو راج : هنم .حصفا فلالا فذحو ريخأ : اهلصاو . ةمضلاب عوفرم

 .هنم لضفأ انأ ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ربخب قلعتم

 د1”



 ريخ انا" ةيمسالا ةلمجلا نم نايب فطع ةيلعفلا ةلمجلا : ران نم ىنتقلخ ©
 . ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . حاضيالاو نايبلل «هنم

 ! نونلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانتلاو كرحت ا عفرلا
 و هب .لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمَض ءايلاو ةياقولا نو
 , نم ينوك ةلاح ينتقلخ ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج ةران نم»

 ٠ ينايب رج فرح «نم» و .ران

 اهارعا برعتو اناث نم ينتقلخ» ىلع واولاب ةفرطعم : نيط نم هتقلخو ©
 . هب لوعفم بصن لح يف بئاخلا ريمض ءاهاو

 # هي كيني يمك 70
 . وبه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . سيلبا ًابطاخم ىلاعت هللا لاق يا

 ىلع ينبم رما لعف : جرخا ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا ءابفلا : اهنم جرخاف ©

 .روزخيو راج : اهنم . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو نوكسلا

 'لوعفم بصن لحم يف ااهنم جرخا» ةلمجو . ءامسلا نم يا . جراب قلعتم

 . لاقل هب

 .هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ليلعتلا ديفت ةيفانتتسا ءافلا : مهجر كئاف ©

 : لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريممض فاكلاو لعفلاب
 وهو ١ دورطم ىنعمب . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ميجز . «نا» مسا بصن

 . يتمحر نم دورطم ىنعمب موجرم يا . لوعفم : ىنعمب ليعف

 2 نيل يك ياو 7
 . لعفلاب ةبشم ديكرتو بصن فرح : نا . ةفطاع ىاولا : كيلع ناو ©

 ش . مدقم «نا» ريخب قلعتم رورجمو راج :كيلع

ٍِ 
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 ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم ؛«نا» مسا : يتنعل .٠

 . ةفاضالاب

 : ريدقتلا 7 ةنعللا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيدلا موب ىلا ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيدلا . نيدلا موي ىلا ةنئاك

 . ةرسكلا

 © نومي اكالإ َنَرِطنكَ لَك 4

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بر لاق ©
 ىدانم وهو . براي : هريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىداتم : بر . وه

 لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ءايلاو ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا ةرسكلاب لجملا
 يف لصتم ريمض ميظعتلا ليبس ىلع ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا

 . ةفاضالاب رج لحم

 لعف : ينرظنا . فوذحم رمضم لعف ىلع ةفطاع وا ةدئاز ءافلا : ينرظناف ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءاعد
 - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلاو تنا هريدقت ًابوجو
 لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو . ينلهمأف : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف
 .هب

 عراضم لعف : نوثعبي . ينرظنأب قلعتم رورجمو راج : نوثعبي موي ىلا ©
 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوتلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم
 نم قلخلا ثعب تقو ىلا يا ةفاضالاب رج لحم يف ؛نوثعيي» ةلمجو . لعاف
 نكلو دحاو ىنعمب ناتلمجلاو . نيدلا موي ىلا يا . باسحلا موي مهروبق
 . ةغالبلا ةقيرط مالكلاب ًاكولس تارابعلا نيب فلوصخ

 ساه



 ٠١ نطل لل 8

 ًازاوجب هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضامن لعف : كناف لاق ©
 فرخ : نا ١ فوذحم رمضم ىلع ةفطاع ءافلاو هل هللا لانق يا . وه هريدنقت

 لحم يف - بطاخما ريمض - لصتم يمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 )ش ! . اهمسا بصن

 هنال.ءايلا مسالا رج ةمالعو «نا» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيرظنملا نم ©

 نم نبا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم غمج
 ٠ هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو ؛نا» و .نيلهسملا
 ْ ْ ٍْ . :لاقل

 ئ رواتنا قويا ١.1
 ميلا افاضبم : تقولا . نيرظنملاب قلعتم رؤرجبو راج : تقولا موي ىلا ©

 ا .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب

 ٠ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم تقولا ىلا - تعب - ةفص : مولعملا 9

 ظ يم م

 0 باساب كتزعيف لاق ©
 نإ : ريدقتب فوذحم .طرش باوج يف ةعقاو ءافلاو سيلبا يا . وه هريدقت
 : كّتٍرع . مسقلل رج فرح ءابلا . مهنيوغال كتزعبف كلذك رمالا ناك

 لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا ءابب رورجم هب مسقم
 : هللا ةزعو .. فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج
 : .' هرهقو هناطلس يه
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 ةعقاو ماللاو بارعالا نم اه لح ال ردقملا مسقلا باوج ةلمجلا : مهئيوغال ©

 هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نيوغا . ردقملا مسقلا باوج يف ش

 «مه2 و . انا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب

 . مهنلضأل : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم نيبئاغلا ريمضل يونعم ديكوت : نيعمجا ©

 عمج ةملكلاو . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 . هظفل نم هل درفم ال عمجلا ىنعم يف دحاو «عمجأ» و «عمجأ»

 ٠١ تيما مثيل دابيبِإ ©
 فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو الاب ىنثتسم : كدابع .ءانثتسا ةادا : كدابع الإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم .ريمض

 نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرح : نم : نيصلخملا مهثم ©

 ريدقتلا . اهيلع ةمدقتم نيصلخملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجاو
 اهلثم ةبوصنم دابعلل - تعن - ةفص : نيصلخملا . مهنم مهنوك ةلاح يف

 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو
 . هسفنل هللا مهصلخا نيذلا يا . درفملا يف

 ©© لوقا قالَ 8 212 2

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . ىلاعت هللا لاق يا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : قحلا . ةيفانئتسا نوكت نا زوجيو ةدئاز ءافلا : قحلاف ©

 نألمال يمسق قحلاف يا . كرمعل انلوقك يمسق قحلاف هريدقت فوذحم هربخو
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3 
 . كوقأب بوصنم مدقم هب لوعفم : قحلا . ةفطاع ؤاولا : لوقأ قحلاو ©

 ٠ لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لغف : لوقأ . قحلا الإ:لوقأ الو : ىنعمب

 1 . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ا
 #8 نيام عي مو كني رد

 هلوق يف ةردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو وا ديكوتلل ءاددتبالا مال ماللا : نآلمأل ©
 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نآلما . يمسق قحلاف : .ىلاعت

 , ريمض لعافلاو بارعالا نم امل لحم ال ديكوتلا نون نونلاو ةليقثلا ديكوتلا
 . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 نما ةعونمت اهنال نونت مو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : منهج ©

 ا . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا

 ' : اهلصا : نمت . ةفطاع واولاو نالمأب قلعتم رورجبو راج : نممو كتم ©

 . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نم» و رج فرح :نم
 1 . مدا ةيرذ نم كعبت نمثو نيطايشلا مهو :كسنج نم : ىنعمب

 . بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مهنم كعيت ©

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لغف :كعبت

 : . نمب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح :: نم : هب لوعفم

 ْ . كجبتب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ١ .كعبت نم'عم كنم يف فاكلا وا «مهنم» يف ريمضلل يؤنعم ديكوت : نيعمجأ ©

 . .! نيطايشلا نم اهنألمأل وا نيعمجا نيعباتلاو نيعوبتملا نم منهج نألمأل هانعمو

 قجلم هال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ًاعيمج شانلا نم مهعبت نممو
 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع:نونلاو ماسلا ركذملا عمجب
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 © يملا نيا امو وع وع اَف 20 هوانا 2 0
 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض 1

 ال ةيفان : ام . هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هيلع مكلأسا ام ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لأسا . ال لمع

 مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو انا هريدقت ًابوجو

 يا . مكلأسأب قلعتم رورجبو راج : هيلع . لوا هب لوعفم بصن لحب يف

 . يحولا ىلع وا نآرقلا ىلع

 . ناث

 ريمض : انا . ىلوالا «ام) ىلع ةفوطعم ةيفان : ام . ةفطاع والا : انأ امو ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم

 هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو هانأ» ريخب قلعتم رورجمو راج : نيفلكتملا نم ©

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 . يل ملع.ال ام ملع نيعنصتملا نم : ىنعمب

 ١ يلع هلَوهَنإ © 0000 و

 لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةيفانلا "ام ىنعمب ةلمهم ةففغ : نا :-وه نإ ©

 . نآرقلا اذه ام يا . أدتبم عفر

 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجبب قحلم هنال ءايلا مسالا
 . درفملا يف

 تك



 ظ ٠ ل نيمو 84
 ينبم عراضم لعف : نملعت . ديكوتلا مال ماللا . ةيفانتتسا واولا : نملعتلو ©

 : نوتلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسبمبخلا لاعفالا نم هال نوئلا فذح ىلع

 نون عم ةنكاس اهئاقتلال.ةفوذحملا ةعامجلا اوو ةليقشلا ديكوتلا نونب هلاصتا
 . باربعالا نم اهل لحم ال ديكوتلا نونو لعاف عفر لحم يف ةليقشلا ديكوتلا

 1 . ديدهج ةغيص ميركلا لوقلا ينو . نفرعتلو :ىنعمب

 | يمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيح دعب هأيث © .

 1 ! نامزأ فرظ : دعب . نآرقلا وهو ركذلا أبن يا ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ' ١ روزجم هيلا فاضم «نيح» و فاضم وهو نملعتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم
 ' نم.نارقلا يف ام ربخ نفرعتلو : ىنعمب . ةرسكلا هرجن ةمالعو ةفاضالاب
 . ةمايقلا موي وا توملا دنع مكيتأي امأوا . ديعولاو دعولا
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 * رمزلا ةروس بارعإ #

 © ركوة وبلال رك ١ م أ 0 م 200 ْ
 هيلإ فاضم : باتكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ليزنت : باتكلا ليزنت ©

 اذه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وه وأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . باتكلا ليزنت

 هجولا بارعا ىلع «ليزنت» أدتبملا ربخب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هللا نم ©
 . يناثلا هجولا بارعا ىلع ليزنتلاب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي وا . لوالا

 نوكي وا ٠ ريخ دعب ًاربخ يل ًايناث ًاربخ عقر لح يف رورجملاو راجلا نوكي وا

 نم اذه باتكلا ليزتت اذه هريدقت . أدتبم ربخ عفر لحم يف رورجملاو زاجلا

 بصن لح يف ًالاح هلعج وه رورجملاو راجلا بارعال رمخآ هجو كاتهو . هللا

 ةما مكتما هذه نا : هلوق لثم ةراشالا ىنعم لاحلا يف لماعلاو ليزنتلا نم

 . ةدحاو

 اهرج ةمالعو نارورجم ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص : ميكحلا زيزعلا ©

 . زيزعلل  ًاتعن - ةفص «ميكحلا» نوكي نا زوجيو . ةرسكلا

001 

 © ندا اربع بديل

 ىلع ينبم ضام لعف : لزنا . لعفلاب هبشم ديكوت) بصن فرح : انلزنأ انإ ©
 عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا
 يف ةمغدملا «ان» و . «نا» ربخ عفر لحم يف اهدعب امو «انلزنأ» ةلمجو . لعاف
 . ؟نا) مسا بصن لحم يف نوكسلا . ىلع ينبم لصتم ريمض «نا” نون
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 هب لوعفم : باتكلا . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : قحلاب باتكلا كيلإ ©

 ١  كبعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج , قحلاب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 : لاحنب وا قحلاب ًاسبلتم ًالازنا هانلزنا : هريدقت فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل
 ١ 2 . قحلا انعمو يا ؛انلزنا» ريمض نم لاحب وا قحلا هعمو يا «باتكلا» نم

 كرخ يذلا نوكسلا ىلع يتبم رما لعف : دبعا . ةيببس ءافلا : هللا ديعاف ©
 ' لوعفم:: هللا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلأل
 7 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب

 راج : هل . ةحتفلاب بوصنم ؛دبعا» ريمض نم لاح : نيدلا هل ًاصلخم «©
 ؛ : نيدلا . نيدلا هل صلخت يا ؛ًاصلخم» نم قتشملا لعفلاب قلعتم رورجبو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛ًاصلخم» لعافلا مسال هب لوعفم

 مهدي امءاّيلوأ ينودساوذلا نراو صك انوا حلا * يا أ و. ه0 ص 5 نوصي
 سس و يدلل حو رسل و هكر لس ل قو ساو نم 02و وا

 توني فره امي مسكي هنأ قلد هملول عميل
 8 دانك ٌنيَِكَوْهْركِرْهَنلَهنآَذِإ 7 12472

 راج : هلل . هل لمع ال حاتفتسا فرح : الآ : صلاخلا نيدلا هلل الأ ©
 1 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نيدلا . مدقم ربخب قلغتم ميظعتلل رورجيو
 :بئاوشلا نع هونملا يأ .ةمضلاب ةعوفرم نيدلل - تغعن  ةفص : صلاخلا

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانتسا وازلا : اوذختا نيذلاو ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضانم لعف : اوذختا .:أدتبم عفر لحم يف

 . اهل لحم ال لوصوملا

 هب لوعفم : ءايلوأ . يناثلا لوعفملا ماقم يف رورجمو راج.: ءابلوأ هنود نم ©

 نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت لو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
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 . هللا نود نم ءارصن : ىنعمب «ءالعف)

 هريدقت رمضم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا :مهديعت ام ©

 ربخ نوكي نا زوجيو «نيذلا» ريخ عفر لحم يف مهدبعن ام اولاق» ةلمجو .اولاق
 ام اولاق» رمضملا لوقلا ةلمج نوكتو «مهنيب مكحي هللا نا» ةلمجلا «نيذلا»

 لوقلا ةلمج نوكت وا مهدبعن ام نيلئاق : ىنعمب ًالاح بصن لم يف «مهدبعن
 يفو . بارعالا نم اهل لحم ال «اوذختا» نم ًالدب 'مهدبعت ام اولاق» رمضملا

 ام . «نيذلا» رببخ عفر لحم يف «مهنيب مكحي هللا نا» ةلمجلا نوكت ةلاحلا هذه

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دبعن . اه لمع ال ةيفان

 . هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و . نحن هريدقت ًابوجو هيف

 ليلعتلا مال ماللاو . هل لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح : الإ : انوبرقيل الإ ©

 ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اوبرقي . رج فرح

 «ان»او . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 (نأ) و . بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نا# ةلص ؛انوبرقيا ةلمجو .هب

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا

 قاعي ذا زوجي وأ. نيبرقم الإ : ريدتتب ةقوذع كاحب قلعتس وأ مهدبعن يب
 رقت الإ : ريدقتلا . هل لوعفمب

 قلطم لوعفم : ىفلز . انوبرقيب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : ىفلز هللا ىلإ ©

 ىلع بوصنم يا . ًابرقت انوبرقي : هريدقت رمضم لعفب ردصملا ىلع بوصنم
 هللا ىلا لسوتلل ابرقت يا . ابرقت وا ةبرق ىنعمب «ىفلز» نال ردصملا ىنعم
 . هناحبس

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكحب .هللا نا © :

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكحي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا»

 ربخ عفر لحم يف 'مكحي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . («نا»
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 ."فاضم وهو مكحيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : .مهنيب ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف :نيبئاغلا ريمض «مهاو

 | رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح: مه ام يف ©

 . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . يفب

 , عرابفم لعف : نوفلتخي . نوفلتخيب قلعنتم رورجيو راج : نوفلتخي هيف ©
 , هيفا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ٍنونلا توبشب عوفرم
 «ام يفا رورجملاو راجلا ةلمجلا هبشو . «مه» ربخ عفر لحم يف «نروقلتخي

 ! اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوفلتخي هيف مه» ةيمسالا ةلمجلاو . مكحيب قلعتم

 نم هيف نوفلتخي ام يف ةمايقلا موي مهنيب مكحي هللا نأ. : ٍىنعمب بارعالا نم

 ه0 . نيدلا رمأ ٠

 , ؟يديم» لعقلا عفر ةمالعو ؟مكحي هللا نا بارعا برغت: يدهي ال هللا نإ ©

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا

 ٍبِضَن لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لزصوم مسا: نافك بذاك وه نم ©

 , اوه» ريخ : بذاك . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه .هب لوعفم

 ١ نوكت نا زوجيو . ةمضلاب عوفرم أدتبملل ناث ربخ : رافك . ةمضفلاب عوفرم

 لحم ال لوصوملا ةلص (رافك بذاك وه نم» ةيمسالا ةلمجلاو . بذاكل ةفص

 : لاعف : ةغلابم ةغيص ارافك» و . اه لمع ال ةيفان «إل»و . بارعالا نم اهل

 0 . نارفكلا ريثك وا ديدش يا . لعاف : ىنعمب

 0 و 2 2 )1 هي رك 1

 هطاوه رجب اقام ْتلَم قط ود ودجر ع
 -. همه -م

 . ةمضلاب عيفرم لاق ١ هللا . حينا لع ينم نام لع :

 تك | د



 بوصنم عراضم لعف : ذختي . بصنو ةيردصم فرح : ًادلو ذختي نأ ©

 :ًادلو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأ
 امو ؛ْنأ» ةلص هًادلو ذختي» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ذاختا هللا دارأ ول ريدقتلا . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 . هل دلو

 ماللا . بارعالا نم ال لحم.ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ىفطصال ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم يضام لعف ؛ ىفطصا . "ول ١ باوج يف ةعقاو

 يأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع

 ش . راتخال

 ينبم لوصوم مسا ةمغدملا ؛اماو رج فرح : نم : اهلصأ : قلخب امم ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قلخي . نمب رج لح يف نوكسلا ىلع

 نم اهل لحم ال «ام) ةلص «قلخي» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوم لا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا

 ةلمجو . ةيردصم «ام١ نوكت نأ حصألاو . هقلخي امم : ريدقتلا . هب لوعفم

 ىلعو . .ىفطصاب قلعتم ىلوألا هجولا ىلع رورجملاو راجلاو اهتلص ؛قلخي»

 راجلاو اب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ام نوكت يناثلا هجولا
 مهو هقلخ نم ءاشي ام ءافطصا نم يأ ًاضيأ ىفطصاب ًاقلعتم رورجملاو

 . ًالاحم هنوكل حصي مل كلذ نكلو ةكئالم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نركسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : ام: ءاشي ام ©
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمحو «قلخي» بارعا برعت : ءاشي

 .رايتخا يأ هءافطصا ءاشي ام : هريدقت فوذحم «ءاشي» لوعفمو . بارعالا

 وهو . حبسأ : هريدقت فوذحم لعفل  ردبصم  قلطم لوعفم : هناحيس © '

 نوكي نأ نع هتاذ هزن يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملو فاضم

 . ءايلوألاو دالوألا نم دحأ هل

 ميظعتلل عرفرم هربخ : هللا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : هللا وه ©

 . ةمضلاب :
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 ' (ههعفر ةمالعو ناعوفرم ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص : راهقلا دحاولا ©

 ' فيكف مهبلغي وهف مهتما ءايشألا نمو ءيش لكل راهقلا وه يأ . ةمضلا
 . ءاكرشو ءايلوأ هل نونوكي

 هب

 طابا وبر مك فا يزال
1 

 . « :تفازررفاومتلا ٌقسنرَجر زو قا سق وا
 ' ةيآلا يف اوه» أدتبملل ٍناث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : تاومسلا قلخ ©

 , لعف : قلخ (وه» نم ًالدب (هللا)و اوها .ربخ عفر لح يف .نوكت وأ ةقباسلا

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتشلا ىلع ينبم ضام
 . هلأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاومسلا

 . ىلاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : قحلاب ضرآألاو ©

 : قلطم لوعفمل - تعن  ةفصب.: قلعتم رورجمو راج :' قحلاب . ةحتفلا اهبصن
 تاومسلا نم ةفوذح لاحب قلعتم وأ قحلاب ًاسبتلم ًاقلخ ريدقتلا . فوذحم
 0 . قحلاب ةسبلتم اهقلخ :: ريدقتلا . ضرألاو

 . .ًادتبملل ثلاث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : راهنلا ىلع ليللا روكي ©

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عزاضم لعف : روكي
 راج ةراهنلا ىلع»و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ليللا . وه

 1 . كاذ ىلع اذه بيغي وأ فلي.يأ . روكيب قلعتم رورجو

 اتلمجلا : رمقلاو سمشلا رخسو ليللا ىلع راهنلا روكيو ©
 . (ههبارعا نابرعتو امهلثاي ام ىلع ناتقوطعم

 هيلا فاضملا فذحو امهنم دحاو لك يأ .٠ ةمضلاب. عوفرم أدتبم : يرجي لك ©

  لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : 'يرجي . «لكا تنونف
 ريخ عفز لج يف «يرجي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 : . ؟لك»
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 لجلأل - تعن  ةفص : ىمسم . يرجيب قلعتم رورجيو راج : ىمسم لجأل ©

 اهنيونت لبق ةروصقملا فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم
 . ةياغلا ءاهتنال انه «ىلا»و ردقم دعوم ىلإ : ىنعمب

 ريمض : وه . هل لمع ال حاتفتسا فرح : الأ : رافغلا زيزعلا وه الأ ©
 ربخ دعب ربخ يأ عباتتلاب ناربخ : رافغلا زيزعلا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم

  ةفص رافغلا» نوكي نأ زوجيو . ةمضلا (نهعفر ةمالعو ناعوفرم أدتبملل

 . نارفغلا ريثك يأ . لعاف ىنعمب لاعف غلابملا غيص نم وهو . زيزعلل  اتعن

 طغاة طراناكين ناسف ري كيفكم <
 را انة لغو مال ناي

 هور رمل 2 ١

 ههللا وه» أدتبملل رخآ ربخ عفر لحم يف اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : مكقلخ ©

 زع هتردقو هتينادحو ىلع الاد هناحبس اهددع يتلا تايآلا ةلمج نم يهو

 ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ .لجو
 لوعفم بصن لحم يف - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت
 . عمجلا ةمالع ميملاو هب

 - تعن  ةفص : ةدحاو . مكقلخب قلعتم رورجمو راج : ةدحاو سفن نم ©

 . ةدحاو حور نم يأ . اهلثم ةرورجم سفنل

 اهدعب امو يخارتلا ىنعمب فطع فرح .:: مث : اهجوز اهنم لعج مث © :

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج «مكقلخ» ىلع ةفوطغم

 جوز . لعجب قلعتم رورجمو راجج : اهنم . وه هريدقت ًاناوج رتتسم
 ىلع ينبم لصتم ريمض ااه»و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 لالا



 | ميماو اهنم لعجا بارعا برعت : مكل لزنأ . ةفطاع واولا : مكل لزنأو ©
 ا ٠ مكل قلخو ىنعمب روكذلا عمج ةمالع

 لوعفم : ةيناث . لزنأب قلعتم رورجبو راج : جاوزأ ةينامث ماعنألا نم ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رؤرحجم هيلا فاضم : جاوزأ . ةحتفلاب بوصنم هب
 ركذلا نأل . ىثنأو ًاركذ جاوزأ ةيناث مئاهبلا نم مكل قلخو ىنعمب ةرسكلا

  لبالاو رقبلاو منغلا ىلع قلطتو ماعنألاو . ًادحاو ًاجوز نالكشي ىشنألاو
 0 اا . زعاملاو

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : مكتاهمأ نوطي يف مكقلخي ©
 يف - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج رتتسم زيمض
 رورجيو راج : نوطب يف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب الوعفم بصن لح

 | هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مكتاهما . :ةفوذحم لاحب قلعتم
 ةفاضالاب رج لحم .يف  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ' ىلع ًابوصنم ىقبي وأ لاح ا عضوم يف ردصم : ًاقلخ : قلخ دعب نم ًاقلخ ©

 : . قلخل ةفصب قلعتم ؛دعب نم» رورجملاو راجلاو  ًاقلطم ًالوعفم  ردصملا
 ىلا ةفطن نم يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هنيلا فاضم : قلخ

 نيوكتلا لحارم رعتآ ىلا ةغضم ىلإ هقلع

 ' لامني اقلعتم نركي وأ نوطب يف نم رورجيو راج : ثالث تاملظ ىف ©

 . نطل يف يأ . اهلثم ةرورجم تاملظل  تعن  ةفص : ثالث .. ةيناث ةفوذحم ٠
 يأ «ةملظ» عمج ةملكلاو . نطبلاو محرلاو بلصلا ليقو ةميشملاو محرلاو
 ْ ْ . مالظ

 فاكلا دعبلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : مكلذ ©

 : هذه مكلذ يأ ٠ هناحبس هللا ىلا ةراشالاو عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل

 .هتردق

 ةيمسالا ةلمجاو . هلاوه هريدتت فوذع أدتبم ربخ ةالملا ظفل : مكير هللا ©

 كك



 ظفل نم لدب وأ - تعن  ةفص : مكبر «مكلذل ربخ عفر لحم. يف (هللا ره»

 ريمض - ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم ةلالجلا

 نم الدب ةلالجلا ظفل نوكي نأ زوجيو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو  نيبطاخملا

 . «مكلذ» ريخ > (مكيرالو امكلذ»

 راج : هل . برلل - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : كلملا هل © :

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : 'كلملا . مدقم ربخب قلعتم رورجمو ش

 : ال . هناحبس برلل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيمسالا ةلملا : وه الإ هلإ ال ©
 «ال» ريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا : هلإ . سنجلل ةيفان ةادأ

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض اوهاو ءانثتسا ةادأ : الإ . ًابوجو فوذحم

 «الا هيف تلمع امو «هلإ ال» عضوم نأل «هلإ الد عضوم نم لدب عفر لحم

 . ءادتبالاب عفر :

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ . ةيفانثتسا ءافلا : نوفرصت ىنأف ©

 يأ « نوقرصت 9 ةلمج هيف لماعلاو لاح بصن لحم يف« فيك » ىنعمب |
 عراضم لعف : نوفرصت . هريغ ةدابع ىلا هتدابع نع مكب لدعي فيكف
 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم لوهمجلل.يئبم
 . لعاف

 نورت اودابيل كيرلس جهل ةاورتقكلإ 07
 ركدينك هجرالإ# قتل رذو ةدزاوزركلو ْمكل هيا وردك 4 38 - قر 2 .-- و 5 2
 هدام © ٍرَدُجاِاَ ع نولََست مْكُك 2

 موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : نر عناج طرش فرح : اورفكت ن

 . ةقراف
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 يفرم اعيبخ : ينغ  ةحضشاب مظعتلل برصتم ا ؟ عسل( كل

 : . ةمضلاب

 ' . مكنايإ نع يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ينغب قلعتم رورجو راج : مكثع ©

 ' لعف:: ىضري . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : ؤاولا : ىضري الو ©

 | هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقما ةمضلاب عرفرم عراضم

 يف مهعقوي دق هنأل مهل ةمر مهل رفكلا ىضري ال يأ ٠ وههريدقت ًاناوج

 . ةكلهلا

 ل يف لصتم يمض ءاقاو ىضري الب قلعت رورجو راج .رفكلا هدابعل ©

 : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم . رفكلا . ةفاضالاب رج

 برزتعتو ااورفكت نا» ىلع واولاب ةفوطعم : مكل هضري اوركشت ناو ©
 ' همْرنِج ةمالعو ناب موزجم طرشلا باوجب عراضم لعق : هضري . اهبارعا
 رتتشم ريمض لعافلاو هيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو  ةلعلا فرح - هرحخآ فذح

 :مكل . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . زه هريدقت ًازارج هيف
 .مكل ركشلا ضري يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو هضريب قلعتم رورجمو راج

 ٠ .. هللا اوركشت ناو يأ

 مككبنيف مكه جرم مكير ىلإ مث ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ©
 .ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ ميركلا لوقلا اذه : نؤلمعت متنك امي ش

 . ماعنألا ةروس نم ةئاملا دعب نيتسلاو

 | لحم مف لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميلع هنإ ©

 , رورجم هيلا فاضم : رودصلا . يلعب قلعتم رورجو راج: رودصلا تاذب ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 هساآ6ه
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 هيس1ْ ليكي ياكم

 ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي ام فرظ : اذ اذا . ةيفانئتسا : واولا : سم اذإو © .
 لعف : سم . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاحن طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا

 . باصأ : ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام

 : رض . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم مدقم هب لوعفم : رض ناسنإلا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف «رض ناسنالا نسم» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف

 : اعد . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هير'اعد ©
 رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم : هبر . وه هريدقت ازاوج هيف

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض .ءاهلاو ْ

 : هيلإ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم !اعد» ريمض نم لاح : هيلإ ًابيثم ©

 . ًابتات يأ . بينمب قلعتم رورجبو راج

 ىلع ينبم ضام لعف : هلوخ . تبرعأ : اذإ .فطع فرح : هلوخ اذإ مث ©

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًازاوجن هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 . هاطعأ وأ هحتم : ىتعمي . لوأ هب لوعفم بصن

 راج : هنم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم ناث هب لوعفم : هثم ةمكن ©

 رج لحم يف ؛هنم ةمعن هلوخ» ةلمجو ةمعنل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو

 . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضضالاب

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يسن ©
 . اهل لم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو

 6١د



 بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هيلإ وعدي ناك ام ©

 واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وعدي . وه هريدقت ازاوج هيف
 . رورجمو راج : هيلا .. وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 ؛ ناك» ةلمحو «ناك) ربخ بصن لحم يف «هيلا وعدي» ةلمحو . وعديب قلعتم

 ' هنأل لوعفملا فذجو . بارعالا نم امل لحم ال لوصؤملا ةلص «هيلا وعدي

 . ىلإ هللا وعدي ناك يذلا.رضلا يسن : ىنعمب هيلا هللا وعدي ناك ام يأ مولعم

 ' ىنعمب «اماو . هيلا :لهتبيو هيلا عرضتي ناك يذلا هبز يسن ليقو . هفشك
 0 : . (نما

 ' يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . :رج فرح : لبق نم ©

 ْ . وعديب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم

 . راج: هلل . اهلثم برعتو «يسن» ىلع واولاب ةفرطعم : ًادادثأ. هلل لعجو ©

 لوعفملا ماقم يف رورجملاو راجلا نوكي وأ لعجب قلعتم ميظعتلل رورجبو
: 

 : ءارظن : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادادنا .يناثلا

 007 ْ . مهدبعي

 ١ عراضم لعف : لضي . ليلعتلل رج فرح ماللا : هطيس نع لضيل ©

 , رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةربمْضم نأب بوصنم

 ؛ ريم ءاملاو لضيب قلعتم رورجبو راج : هليبس نع ..وه.هريدقت ًازاوج هيف

 . قايسلا نم مولعم هنأل «لضي» لوعفم فذحو ةفاضالاب رج لحع يف: لصتم

 : ةلضإ (هليبس نع لضيا ةلمجو . ميوقلا هقيرط نع سانلا لضيل : ريدقتلا

 ' ليوأتب : ,اهدعب امو ةرمضملا ؟نأ»و . بارعالا نم اهل لجم ال ةرمضملا «نأ»

 . لعجب قلعتم رورجملاو راجلاو .. ماللاب رج لحم يف ردصم

 . لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق«

 . تنأ هريدقت ًابؤجو هيف رتتسم ريمض

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لع يف : ةلمجلا : ًاليلق كرفكب عتمت

 ا نر



 ميس ا كس دا ا

 ريمض .. لصتم ريمض فاكلاو عتمتب :ب قلعشم رورجتو راج : كرفكب . تنأ

 . ايندلا يف يلق كرفكب عت : ريدقتلا . فوذحم  قلطم لوعفم - ردصأ

 فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : راثلا باحصأ نم كنإ ©

 «ْنا» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع يئبم بطاخملا ريمض لصتم ريمض

 رورجم هيلا فاضم : رانلا . اهريخب قلعتم رورجمو راج : باحصأ نم

 . رانلا لهأ نم ةمايقلا موي كنا : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
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 ىلع ةيمسالا ةلمجلا تفطع فطع فرح يهو ةلصتملا : مأ : اهلصأ : نمأ ©

 ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نمو . ةقباسلا ةبآلا

 ةعطقنم نوكت وأ . تناق وه نم مأ لضفأ اذهأ : ريدقتب فوذحم أدتبم

 ىلع ينبم لوصوم مسا يهو «نم» ىلع تلخدأ . بارضالل «لب) ىنعمب

 وأ ؟ هريغك تناق وه نمأ : هريدقت فوذحم هربخ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ام نأل ربخلا فذح دقو# ةقباسلا ةبآلا يف اك ؟ رفاك وه نم مأ لضفأ اذهأ

 نوملعي نيذلا ىوتسي له لق : هدعبو نيرفاكلا ركذ وهو هيلع لدي هلبق
 . نوملعي ال نيذلاو

 : وه . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا ةلمجلا : تناق وه ©

 ىنعمب ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ «تناقاو أدتبم عفر لحن يف لصفنم ريمض
 . عئاط

 2 1 و



 . قلتم ةحدقلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم ناز فرظ : ليللا ءانآ ©
 ! ليللا تاعاس ةعاطلا لع بظاوي : ىنعمب لعف نم هبتتمضت اهب وأ تناقب
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم. : ليللا . فاضم وهو

 :! (ماقو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ريمضلا نم لاح : اًمُئاقو ًادجاس ©

 . اهلثم ةيوصنم ًادجاس» ىلع واولاب ةفوطغم
 ربخأ يأ اوه ًادتبملل ٍقاث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمبجلا : ةرخآلا رذحبي ©

 عراضم لعف : رذحي (ًادجاس» دعب ةيناث الاح نوكت نأ زوجيو ريخ دعب

 :' ةرخآلا ١ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعاشلاو ةمضلاب عوفرم
 . ةرخآلا باذع فاخي ىنمب ةححنلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعم

 , هماقم هيلا فاضملا ميقاو كاضملا لوعفملا فذحف

 ْ اهنارعا برعتو «ةرخآلا رذحي» ىلع واولاب ةفوطعم : هير ةمحر وجريو ©

 ١ فقاضم : هبر . لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا ؛وجري» لعفلا عفر ةمالعو
 ف صم سف الو فاشم ردو ةرسكلا هرج ةدالعو فال ورم بلا

 : رق عاقل نيتكاسلا ءاقتال داو تفذحي نوكسلا لع ينبم رسأ لع : لق ©
 . تنأ هريدقت ًابوجو .رتتسم

 : يوتسي . بارعالا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : .نيذلا يوتسي له ©
 لوصوم مسا : نيذلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف
 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 اشم مف يعو بارملا نب اف عال لوصول هسة نوملعي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم

 :اهيارعأ برعتو «نوملعي نيذلا» ىلع واولاب ةفرطعم : نوملعي ال نيذلاو ©
 نوملعي نيذلا : ىنعمب «نوملعي» لوعفم فذحو . اه لمع ال ةيفان : ال
 ش . يصاعلاو تناقلا يوتسي له وأ نوملعي ال نيذلاو قحلا
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 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ركذتي . ةفوفكمو ةفاك : ركذتي امنإ ©

 . ظعتي وأ هب عفتني : ىنعمب

 0 بايلألااولوأ ©

 ووذ : ىنعمب ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بابلألا

 . لوقعلا باحصأ يأ . لوقعلا

 ٠١ ذالسمأ راو أوما داس 1-8
  0اسينك مب دورك

 لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : دابع . ءادن ةادأ : دايع اب ©

 ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا ة ةرسكلاب لحما لاغتسشا اهروظ نم عنم هرخآ

 ريمض ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو .٠ ةفوذحملا ملكعتملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . دابعلل - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . بارعالا نم ال لحم ال هتلص هدعب ةلمحلاو

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوثمآ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 : اوقتا - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمحلا : مكير اوقتا ©

 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 بوصنم هب لوعفم : مكبر . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 اوفاخ : ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 .مكبر
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 ؛ رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . يج فرح مالا : نيذلل ©
 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 : مذه : رج فرخ : يف «اونما» .بارعا برعت : ايندلا هذه يف اونسحأ ©
 , ميسا نم لدب : ايندلا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا
 , راجلاو . زذعتلل فئألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم ةراشالا

 . اونسحأب قلعتم رورجملاو

 ٍ ايندلا هذه يف اونسحأ نيذلا : ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤمم أدتبم : ةنسح ©
 ةلمجلا هبنش قلعتي نأ زوجي ليقو . ةلخلا لوخد يهو ةرخآلا يف ةنسج مهلف
 ' ةيفاعلاو ةحصلا يه ةنسحلا نأ ىنعمب . ةنسحب ؛ايندلا هذه يف يأ «فرظلا»

 . نينسحملل هللا حدمل نايب وه ةنسحب رورجملاو راجلا قلعتو

 هللا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضرأ . ةيفانتسا راولا : ةعسا هللا ضرأو ©
 . :ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 . ةمضلاب عرفرم أدتبملا ربخ : ةعساو

 عفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : قوي ٠ ةفرفكبو ةفاك : قوي امتإ ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 نم نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم لعاف بئان : نورياصلا ©
 ْ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ؛مهتو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باسح ريغب مهرجأ ©

 .ىفويب قلعتم رورجمو راج : ريغب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 ريغ وأ ءيشب نيبلاطم ريغ ىنعمب نيرباصلا نم ةفوذحم ءلاحب قلعتي نأ زوجيو
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضم : باسح . ءىش ىلع نيبساحم
 . ةرسكلا
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 َندلاةلاَصِلْخ فاس ياِبك ٠١
 ديكوتو بصن فرح : نا . ةرشاعلا ةيآلا يف تبرعا : لق : ترمآ ينإ لق ©

 «نا» مسا بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ترمأ

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتما ريمض  لصتم ريمض ءانثلاو كرحدملا
 يف اهريخو اهمسا عم ناو (نا» ريخ عفر لحم يف «ترمأ» ةلمجو لعاف بئان

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم

 بوصنم عراضم لعف : دبعأ . بصنو ةيردصم فرح : نأ : هللا ديعأ نأ ©

 هللا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب

 ةلمجو . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم لوعفم : ةلالجلا ظفل

 اهدعب امو «نأ)و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «(نا» ةلص (هللا دبعأ»

 راجللاو . هللا ةدابعب ترمأ ريدقتلا ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . ترمأب قلعتم رورجملاو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ملكتملا ريمض نم لاح : نيدلا هل ًاصلخم ©
 هل صلخا نأ ىنعمب «ًاصلخت» يف لماعلا لعفلاب قلعتم رورجمو راج : هل

 ليوأت ىلع «اصلخم» لعافلا مساب بوصنم هب لوعفم : نيدلا . نيدلا

 . نيدلا صالخاب يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو نيدلا هل صلخأ
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 © َىلْيْلَل در | ١

 : نأل . اهبارعا برعتو ىلوألا «ترمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : نآل .ترمأو ©
 نوكأ نأ لجأل يأ بصنو ةيردصم فرح : نا . ليلعتلل رج فرخ ماللا
 . اهل لمع ال ةدئاز ماللا نوكت وأ

 هبصن ةمالعو نأب بوصنم صقان عاضم لعف : نيملسملا لوأ نوكأ ©
 «نوكأ» ربخ : لوأ . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو ةختفلا

 هسا 07



 ! ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيملسملا . ةحتفلاب برصنم

 و. . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا- نم ضوع ثونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
 !«نألو . بارعالا نم امل لم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص «نيملسملا لوأ نوكا"

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتي : اهدعب امو ةيردصملا

 رج لحم يف لوؤملا ردصملا نوكي ةديزم ماللا نوك ةلاح يفؤو . ترمأب قلعتم

 . ةقباسلا ةيآلا يف امك ردقم رج فرحب

 ٠١ ريظع ادعت نإ كاع نإ رق ©
 ةيداسحلا ةيآلا يف ةدراولا « ترمأ ينإ لق » بارعا برعت : فاخأ ىنإ لق ©

 لحم يف هيف ريمضلاو مولعملل ينبم عراضم لعف «فاخأ» لعفلاو

 ٠. مهل لق يأ . لعاف عفر

 ةسفاخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ميظع موي باذع يبر تيصع نإ«

 : . ماعنألا ةروس نم ةرشع

 ١ قوما مْ هانم 88
 «ديعأ» لعفلا عفرو « ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 وهو لعفلا ىلع مدق : ةلالخلا ظفلو 5 مزاجلاو بصانلا نع هدرجحل ةمضلاب

 ,ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض «ينيد» يف ءايلاو لعفلاب ميظعتلل بوصنم

 . نيتكاسلا ءاقتلال «لق» مال تسكر مه لق يأ

 زويئا شتر 1 يجي يا نلف نود نكمحعِشامأو ريم 5
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 :نأل .نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودبعا . ةيفانئتسا: ءافلا : ام اوديعاف ©

 ه8



 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةقراف

 ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : متئش ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاها« اودبعأب قلعتم رورجمو راج : هنود نم ©

 . متدرأ ام ىنعمب . هللا نود نم هتدابع متئش

 هبشم ديكوتو بصن فرح :: نا . اهبرعا قيس : لق : نيرساخلا نإ لق ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ؛ْنا» مسا : نيرساخلا . لعفلاب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 عفر لح يف وأ ؛نا» ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا: نيذلا ©

 عفر لحم يف «نيذلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو نيذلا مه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ

 يف امو «نا»و بارعالا نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو نا ربخ

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسا نم اهزيح ْ

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهسفنأ اورسخ ©

 بوصنم هب لوعفم "سفنأو» ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 1

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ؛مهسفنأ» ىلع راولاب ةفرطعم : مهيلهأو ©

 يأ ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو ماس ركذم عمج اهنأل

 مهسفنأ اورسخ امك مهورسخ دقف رانلا لهأ نم اوناك مهنأل مهيلهأ اورسخو

 ول مهل نونوكي اوناك نيذلا مهيلهأ اورسخو ينعي ةنجلا لهأ نم اوناك ناو

 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ةمادقلا مود ©:
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 هرج ةمالعو' ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . فاض وهو اورسخب
 ْ 0 . ةرسكلا

 ىلع ينم ةاشا مسا : كلذ . هل لمعال هينت وأ حاتقتسا فرح : كلذ الأ ©
 1 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبمب عفر لحم يف نوكسلا

 .ربخب  نارسخلا . داع زأ لصف ريمض : وه : نيدملا نارسخلا وه ©

 . ةمضلاب ةعوفرم نارسخلل - تعن  'ةفص : نيبملا . ةمضلاب عوفرم «كلذ»

 . بارعالا نم امل لحال ةيفانئتسا ةيمسالا ةلمجلاو

 اس صصرب

 هما ف وبالف: وكيك زتظنوو ةنونَط ١١

 « نقدم يي

 | . نيرساخلا نم لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : للظ مهقوف نم مهل ©
 رؤرخملا راجاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا

 ريمض «مهاو للظب قلعتم رورجيو راج : قوف نم : مدقم ربخب قلعتم

  ىنعمب . ةمضلاب عوفرم رحخؤم أدتبم : للظ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 . «ةلظ) عمج يهو . راثلا نم قابطأ مهسوؤر قوف

 'ينايب رج فرح «نماو . للظل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : راخلا نم ©

 'تينبث ةمهبم «للظ» نأل رانلا يه يتلا يأ . احل زييمتو «للظلا» سنج نايبل

 ٠ . راثلا ىنعمب

 بزعتو اراتلا نم للظ مهقوف نم» ىلع واولاب ةفوطعم : للظ مهتحت نمو ©
 :هلبق ام نألو .مولعم هنأل ًاراصتختا ؛رانلا نم رورجملاو راجللا» فذحف اهبارعا

 1 . هيلع. لدي

 :فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©
 : . يذلا وه باذعلا كلذ يأ . باطخلل

 كلا



 : فوخي . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هدابع هب هللا فوخي ©

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضفلاب عوفرم عراضم لعف

 هب لوعفم : هدابع «فوخي» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : هب . ةمضلاب

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاطاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . هيف مهعقوي ام اوبنتجيل مهفوخيو هدابع باذعلاب هللا دعوتي : ىنعمب

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : دابع . ءادن ةادأ : اي: دايع اي ©

 ةكرحلا يه يتلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا

 لصتم ريمض ةرسكلاب ءافتكا ةفوذحملا ءايلاو ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 لب ينبضغي ام اوتؤت الو ىنعمب رمضم ىلع ةفطاع وأ ةيببس ءاغلا : نوقتاف ©
 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم ربمأ لعف يهو . ينوفاخو اوظعتا ش

 ىلع ةلاد ةرسكلاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا

 لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون نونلا . ةفوذحملا ءايلا

 . هب لوعفم بصن

 عار 2م وكر 3 26و سو م ش

 فرقاك الأ والان اعود تلقا بعْلَِو 0

5 5 2 
 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا واولا : نيذلاو ©

 . ا لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : توغاطلا اوينتجحا ©

 هب لوعفم : توغاطلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 نأب بوصنم عراضم لعف : اودبعي . بصنو ةيردصم فرح : اهوديعب نا ©

 («اهلو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو

 تاكل



 ' «اهودبعي» ةلمجو . هب'لوعفم:بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : ليؤأتب : اهدعب امو «نااو . بارعالا نم اهل لخم ال ةيردصملا «نا» ةلص

 ةدابع اوبنتجا : ىنعمب لايتشا لدب «توغاطلا» نم لدب بصن لحم يف ردصم

 1 : : ناطيشلا
: 

 , : هللا ىلا . اهبارعا برعتو «اوبنتجا» ىلع واولاب ةفرطعم : هللا ىلإ اوبانأو ©
 ّْ . هللا ىلا اوباتو يأ .. اوبانأب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج

 رج فرح ماللا «نيذلا» ريخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمبجلا : ىرشبلا مهل ©
 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو
 مهل يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤنم ًأدتبم : ىرشبلا

 1 . باوثلاب ىرشبلا

 , ريمَض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . ةيقانئتسا ءافلا : رشبف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ' هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم وهو بوصننم هب لوعفم : دايع ©
 ' ملكتلا ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم
 7 ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ة ةرسكلاب ءافتكا ةفوذحملا ءايلاو ةفوذحملا
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 « الاف مدبكأ

 وعيني

 وأ... دابغلل - تعنا_ ةفص بصت لح يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ريخ عفر لح يف "اهربخ عم كنارأ» ةيمسالا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف
 . !نيذلا»

 نم اه لع ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : لوقلا نوعمتسي «

 , لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعمتسي .بارعالا
 . . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لوقلا . لعاف عفر لحم يف

 دا 6ا



 اهبارعا برعتو «لوقلا نوعمتسي' ىلع ءافلاب ةفوطعم : هذسحأ نوعبتيف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو

 فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نيذلا كثلوأ ©

 ًادتبم ربخ غفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ
 «كنئلوأ» ربخخ عفر لحم يف «نيذلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . مه هريدقت فوذحم

 لحم يف «نيذلا»و !مه» هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ «كتلوأ» نوكت نأ زوجيو

 . ىلوألا «نيذلا» ريخ عفر لحم يف «كتلوأ مها ةلمجو «كئلوأ» نم لدب عفر

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هللا مهاده ©

 ريمض «مهاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىده

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 يأ . ميوقلا هليبس ىلا هللا مهاده ىنعمب ةلصلا تفذحو . ةمضلاب ميظعتلل

 . ميوقلا هقيرط

 : مه . اهارعا برعتو ىلوألا «كئلوأ" ىلع واولاب ةفرطعم : مه كئلوأو ©

 . أدتبم عفر لحم يف لصفنم 'ريمض

 وهو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : بايلألا اولوأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بابلألا . فاضم

 اولوأ مها ةيمسالا ةلمجلاو لوقعلا باحصا يأ بابلألا ووذ : ىنعمب

 وأ لصف ريمض «مها نوكت نأ زوجيو «كئلوأ) ربخ عفر لحم يف «بابلألا

 . «كتلوأ« ربخ «اولوألو بارعالا نم امل لحم ال دايع

  1١60ٍراَكلذ سينما كتعيَعرما © يتم هل
 ىلع فطع فرح ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمه لا : هيلع قح نمفأ ©

 هيلع قح نمف مهرمأ كلام تنأأ : هريدقت . باطخلا هيلع لدي فوذحم

 تنأف باذعلا ةملك هيلع قح نمأ : مالكلا لصأ نأل . هذقنت تنأف باذعلا

 تررك نمفأ يف ىلوألا ةزمهلا اهسفن يه تنافأ يف ةيناثلا ةرمحملاو . هذقنت

 ور



 ! مسا :  نم .. ةدحاو ةلمج اذه ىلع ةيآلاف داعبتسالاو راكنالا ىنعم ديكوتل
 ! طرشللا لجف نم ةيطرشلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج
 : : هيلع . .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قح «نم١ ربخ عفر لحم يف هباوجو
 : . قحبب قلعتم رورجمو راج

 . هيلا فاضم : باذعلا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : باذعلا ةملك ©

 0 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم

 ثتنأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . ديكوتلل ةرركم ةزمملا : تنأفأ ©

 . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 يل را تلا رع قلع يف ةيلعقلا عشا راثلا نم ذقنت ©

 ابضم لعف : ذقنت . نمب .مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 : 5 هريذقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا م

 : راجملاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :
 : . :بارعالا نم اهل لمم ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةرانلا يف) ورجل

 ' نمفأ : نيتلمح ةيآلا نوكت نأ وهو ةميركلا ةيآلا بارلعال رخآ هجو ةمثو

 "١ فذح زاجو ؟ رانلا يف نم ذقنت ثنأفأ ؟ هضلخت تنأف باذعلا هيلع قح

 . هيلع لدت «ذقنت تنأفأ» ةلمج نأل «هصلخت تنأف»

 0 5 < نس ثل و
 57 0 ول 36

 اي انا ماريوت الا ان

 و

 ! ةيلعفلا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحب يف لوصوم مسا : مهبر اوقتا نيذلا © .
 0 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقتا .٠ بارعالا نم اه لحم ال هتلص : ةدذعب

 ' واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلعو رذعتلل ردقملا مضلا وأ

 سا



 يف لصتم ريمض واولا . ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلا تيقبو . ةعامجلا

 رج فرح ماللا «نيذلا# أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : فرغ مهل ©
 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو
 . فرغ ةرخآلا يف مهل يأ ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم : فرغ ..مدقم

 . فرغل  تعن  ةفص عفر لحع يف : ةيمسالا ةلمجلا : فرغ اهقوف نم ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : قؤف. نم
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : فرغ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . ةينبم تارجح ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم فرغل - تعن  ةفص : ةيكيم ©

 . ةرجح يأ ةفرغ عمج يهو

 ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفل ملا ةلمجلا : راهنألا اهتحت ت نم يرحت ©

 نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت .فرغل

 راهتألا يرج يأ راهنألا نم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج : تحت
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم :لصتم ريمض ؛اهاو اهتحت ةنئاك

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راممألا

 ىنعم يف «فرغ مهلا ىلاعت هلوق نأل - قلطم لوعفم  دكؤم ردصم : هللا دعو ©

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو ًادعو دعو هريدقت رمضم لعفب بوصنم كلذ هللا دعو

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا

 نم اهل لح ال ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا ةلمجلا : ناعمبملا هللا فلخي ال ©

 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : فلخي . اه لمع ال ةيفان : ال . بارعالا

 هب لوعفم : داعيملا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاق : هللا . ةمضلا هعفر

 هلأل ًاقداص ًادعو كلذ هللا مهدعو ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . داعيملا فلخي ال هناحبس
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 | . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ماهنفتسا ظفلب ريرقت ةزمه ةزمم لا : رق ملأ ©

 : لعافلاو ةلعلا فرح. هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : رت
 لو ري مل نم بطاخملا نوكي نأ زوجيو . تنأ هريدقت ًابوجإو هيف رتتسم ريمض

 ,نوكي ةلاحلا هذه ينو . بيجعتلا يف لثملا ىرج ىرج مالكلا اذه نأل عمسي

 نأل حصأ لوألا هجولاو . وه وه : هريدقت ًازاوج هيف ًارتتسم ًاريمض لعافلا

 : . هارتف : هدعب

 نات مسا : ةلالجلا ظفل هللا , لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نأ ©

 اهمشا نم اهدعب امو ناو . ةحمتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 ٍْ . (ىرتا يلوعفم دسم دس رذصم ليوأتب اهربخو

 ': لرنأ . «نأل ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ءام: ءامسلا نم لزنآ ©

 نم .. وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءام . لزنأب قلعتم رؤرجمو راج : ءامسلا

 يمض ءاهلاو . اهبارعإ برعتو «لزنأ" ىلع ءافلاب ةفوطعمن : عيبانب هكلسف ©

 ؛هبصن ةمالعو بوصنم لاح : عيباني . هب لوعفم بصن لح يف لصتم

 ىهتنم ةغيص «ليعافم» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت ملو ةحتفلا

 . نيفرح نم رثكأ اهدعب فلأ هفرحأ ثلاث عومجلا

 . عيباتيل ةفوذحم ةفصب قلعتم وأ . هكلسب قلعتم رورجتو راج : ضرألا ©

 .'ضرألا يف رحت ًانويع هلخدأف ىنغمب

 عراضبم لعف : جرخي . يخارتلل فطع فرح مث : ًاعرز هب جرخي مث ©

2 



 رورجمو راج : هب . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاعرز . جرخيب قلعتم

 لعافلا مسال ٌدلعاف : هناولأ . ةحتفلاب ةبوصنم ًاعرزل ةفص : هناولأ ًافلتخم ©
 ىلع . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو ةمضلاب عوفرم «افلتخما

 . هناولأ فلتخت : ليوأت

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جيبي . يخارتلا ديفي فطع فرح : جيهي مث ©

 ةلمجو . فجي مث ىنعمب عرزلا يأ وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لغافلاو
 . «فلتخي» بوصنم ىلع ةفوطعم اهنأل بصن لح يف ؛جيبيا

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : هارت . ةيفانكتسا ءافلا : ًارفصم هارتف ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمفلا

 لوعفم نم لاح «ًارفصماو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو تنأ
 . هفافج دعب رفصيف : ىنعمب ةحتفلاب ةبوصنم اهارتا

 لح يف لصتم ريمض ءاهلاو « ؛جرخي مثا بارعا برعت : ًاماطح هلعجي مث ©
 هريصي مث ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاماطح . هب لوعفم بصن
 . شهم ًاتاتف

 : اذ . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : كلذ يف نإ ©
 .باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا
 . مدقملا (نا» ربخب قلعتم رورجملاو :راجلاو

 ةمالعو بوصنم ؛نأ» مسا : ىركذ  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : ىركذل ©

 نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت لو رذعتلل فلآلا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن
 . ردصم ثنؤم يعابر روصقم مسا . ءفرصلا

 رج ةمالعو . ىركذل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجو راج : بابلأآلا يلوأل ©
 الو ةدئاز واوب بتكت ةملكلاو . ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا
 وذ : هدحاو عمج مسا يه ليقو . هل دحاو ال ؛ووذ» ىنعمب عمج يهو ظفلت

 تداكأالا



 :ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : :بايلألا .ابحاص : : ىتعمب

 .' لوقعلا يوذل ًاريكذت وأ . لوقعلا باحصأل :ةظعوم يأ

 يشل 0 اتاعنل ا
 ' عام در انكي

 نما مي رمشم لع ةقطاع وأ ةنئؤ ءاشلا. ءاهفتسلا قغ نمفلا: نعفأ ©

 مسا :,نم . هردص حرش ىتح هب فطلف فطللا لهأ نم هنأ هللا فرع

 فوذحم هربخو . يذلأأ ئنعمب أدتبم عفر لحع يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم

 ف هلوق ريظن وهو بلقلا يساق ردصلا جرح رهف هل فطل: ال نمك : هريدعت

 ؛هدعب ام نأل ربخلا فذحو . ربخلا فذح يف «تناق وه نمأ) ةعساتلا ةيآلا

 0 . هيلع لدي

 لعاف' : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هردص هللا حرش ©
 'ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هردص . ةمضلاب ميظعتلل عوقرم

 1 . هردص عسو : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريهمض ءاهلاو

 . فاضملا فذحف مالسإلا لوبقل : ىنعمب حرشب قلعتم زورجمو راج : مالسإلال ©

 ْ . هماقم ةيلإ فاضملا ميقأو رورجملا

 امنأل !نم» باوج يف ةعقاو وأ ليلعتلل ةيفانعسا ءافلإ : روث ىلع وهف ©

 : روت ىلع . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه .'طرشلا ىنعم ةنمضتم

 1 اوها ريخب ,قلعتم رورجمو راج

م يف لضتم ريمصض ءاطاو روتل ةقوذحم ةفصب قلعشم رورجتو راج : مر نم ©
 ل

 ردصم لضألا يف رهو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ليو . ةيئانتسا ءافلا : ليوق ©

 ىنعم مسا ليقو منهج يف داو وه ليقو كلهو رسحت ه ءانعم هل لعفال

 . كالطاك

 اكمل



 : بولق . فوذحملا «ليو» ربخب قلعتم رورجمو راج : مهيولق ةيساقلل ©

 لحم يف نييئاغلا ريمض (مهدو . ةمضلاب عوفرم «ةيساقلا» لعافلا مسال لعاف

 مهبولق ةبلصتملل يأ . ةفاضالاب رج

 ليوأتب تسق . هريدقت رمضم لعفب قلعتم رورجبو راج : هللا ركذ نم ©

 : ةلالجلا ظفل هللا . هللا ركذ نع مهبولق تسق نيذلل يأ ؟مهبولق ةيساقلا»

ركذ لجأ نم يأ . ةرسكلا رحلا ةمالعو ةفاضالاب (يظعت رورحم هيلا فاضم
 

 . هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا رورجملا فذحف . هللا

 . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم مهبولق ةيساقلل ةراشا مسا : كئلوأ ©

 . باطخ فرح فاكلاو

 - تعن  ةفص : نيبم «كئلوأ» ربخب قلعتم رورجبو راج : نييم لالض يف ©

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم لالضل

 راج نيزرتتنلتق يت تكيبرفا هستلاتكا 7+
 مك

 97 05 دوو

 5 ا هو و مدس مهبل وقمر

 #8 ازيرا اقيم هيدر

 لعف : لزن . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ًأدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : لزت للا ©

 هللا يأ وه هريدقت ًالاوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 . أدتبملا ربخ عفر لح يف :' اهدعب امو «لزن» ةلمجو .هناحبس

 : ثيدحلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ثيدحلا نسحأ ©

 . ميركلا نآرقلا وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 زوجيو ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم («ثيدحلا نسحأ» نم لدب : ًاباتك ىلا

 . هنم ًالاح نوكي نأ
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 ؛ هضعب ةهباشم يف ًاقلطم يأ ..ةحتفلاب ةبوصنم ًاباتكل تغن ةفص : اهباشتم ©
 ا . هظافلأ بسانتو زاجعالا يفاهتايآ هباشتت وأ ًاضعب

 يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم . ًابتكل ىرخأ  تعن  ةفص : يناثم ©
 هصصق نم ينث امل رركمو ددرم ىنعمب ىنثم عم يه وأ ئتثم ىنثم هيناعم
 . درقلا فصو يأ ىتثم عمج ىنعمب ءاج دقو . هديعوو هدصوو هماكسأو
 . هئلمح ءيشلا ليصافتو ليصافت تاذ ةلمج باتكلا نأ ىلع عمجي «ًابتك»

 وأ . هيناثم ةبماشتم : ىنعمب ؟ًاهباشتم» نم ًازييمت «يناثم» نوكت نأ زرجيو
 : فوضوملا كرتف الوصف ًابباشتم ًاباتك : هلصأو فوصومل ةفص ؛يناشم» نوكت
 [ددع نم ةلودعم اهنأل فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت مل ةملكلاو ةفصلا ىلا

 لا ش . رركم

 . ًابتكل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : دولج هنم رعشقت ©
 . رعشقتب قلعتم رورجبو راج : هنم . ةمضلاب عوفرم عزاضم لعف : رعشقت

 ريغتتو مهدولج هعايسل دعترت : ىنعمب ةمضلاب عوضرم لعاف : ذولج
 . اهناولأ

 ' رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهير نوشخي نيذلا ©
 : :نزشخي . بارعالا نم امل لح ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب

 ٠ ١ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بر
 . ةفاضالاب

 بارعا برعت : مهدولج نلت . فطع فرح .: مث: : مهدولج نيلت مث ©

 . ؟مهمرا يف تبرعأ امهاو ؛دولج رعشقت رعّشقتا

 ٠ اهبارعا برعتو «مهدولج» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا ركذ ىلآ مهبولقو .
 روزحم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . نيلتب قلعتم رورجمو راج : ركذ ىلا

 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب .

 ب االحدلا



 فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 . وهو يأ باتكلا ىلا ةراشالاو باطخلل

 : هللا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : هللا ىده ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ٍلعف : يده . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ءاشي نم هب يدهب ©

م ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 ًانوج تتس

 ينبم لوصوم مسا : نم . يدهيب قلعتم رورجمو راج : هب . وه هريدقت

 ةىدهي» بارعا برعت : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 نم اه لح هل لوصوم ا ةلص («ءاشي)» ةلمحو ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو

 ةيشخلا نم نئاكلا ىلا ةراشا «كلذ» نوكت وأ . نيقنملا هدابع يأ ءاشي نم

 ْ . ءاجرلاو

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا واولا : هللا للضي نمو «©

 طرشلا لعف عراضم لعف : للضي . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 هللا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخخآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم

 نم هلذخي نمو : ىتعمب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 . قاسفلا

 يف ءافلاب نرتقم يفنب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : داه نم هل امف ©

 : هل . ا لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو مزج لحم

 . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح : نم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج

 ءايلا ىلع ةردقم ةكرحلاو رخؤم أدتبم هنأل ًالحم عوفرم ًاظفل ورح مسا : داه

 ىنعمب . ةركن صوقنم مسا ةملكلا نأل ءايلا تفذحو اهنيونت لبق ةفوذحملا

 .' هناحبس هللا دعب نم هل يداه الف

 ساالا ب



 سل رخل

 اقذَيل إل يقو دمي باشا ونه سس :51 ١
 و

 2+ دوش حم
 : نم . فوذحم ىلع ةفطاع وأ ةدئاز ءافلا . ماهفتسا:ةزمه.: ةزمهلا : نمفأ ©

 ل فوز هيو . ادعم عب لح يف هيلا لع ينعم كوسوم عا

 يمتع لعافلاو لقتل ءايلا لع ةدقلا ةمضلاب عيفرم منام لعق : يقتي ©

 : . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ! يف لصتم ريمض ءاهلاو يقتيب قلعتم رورجمو راج : باذعلا ءوس ههجوي ©

 ١ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءوس . ةفاضالاب رج لحم

 : . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : باذعلا

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ هيف لزعفم : ةمايقلا موي ©
 ؛ ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو يقتيب قلعتم ةحتفلا

 1 00 .' ةرسكلا هرج ةمالعو

 ! ينبم لوهجملل ينبم ضام لعق : ليق . ةيفانكتسا واولا : نيملاظلل ليقو ©
 ' هلألا ءايلا مسالا رج ةمالعو ليقب قلعتم رورجمو راج : نيملاظلل . حتفلا ىلع 1

 ش . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج

 لع ينم أ لعف يد. لعاف بقا قو لع يف ةماعلا لمس اوقوذ ©

 : . .' ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . هب لوعفقم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوبم مسا : ام: متنك ام ©

 1 ا فاضلا لوعفلا فذحف . 0 الج ىنعسب

3 



 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلإو . كرحتملا

 ةلص «نوبسكت متنك» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر

 . اهل لحم ال لوصوملا

 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نويسكت ©

 ىنعمب . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ؛نرملعت»

 . هنوبسكت متنك ام : ريدقتلا .هب

 2 َنودْفيال تحن رافاييل ميد م

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيذلا بذك © '

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا

 ريمض «مهاو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورحجيو راج : مهلبق نم © :

 . مهرقبس نيذلا يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتأ . ةيببس ءافلا : باذعلا مهاتأف ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبثاغلا ريمض «مهاو رذعتلل فلألا ىلع

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : باذعلا

 نمب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح . رج فرح : ثيح نم ©
 يف نيحل واسم ناكم فرظ «ثيحاو . مهاتأب قلعتم رورجملاو راجماو

 . نينكاسلا ءاقتلال هرخآ كرحو نوكسلا ىلع ينبم مسا وهو .نامزلا

 .اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نورعشي ال ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورعشي
 لوعفمو . لاب ىلع مهل رطخت مل ةهج نم باذعلا مهءاجف ىنعمب . لعاف

 . مهلسر اوبذك : ريدقتلا فوذحم «بذك»

 فراس



 اذاكر 21 مَ 7
 © نولي

 ريمض ؟مهاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قاذأ ٠ ةفطاع ءافلا : مهقاذأف ©

 ' . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا
 ٠ : يزخلا . ةمضلاب ميظعتلل عيفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : يزخلا هللا ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ٍناث هب لوعفم

 ,  تعن ةفص : ايندلا . مهقاذأب قلعتم رورجيو راج : ايندلا ةايحلا يف ©

 نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل
 ْ ْ . رذعتلا اهروهظ

 . ديكرتلل ءادتبالا مال ماللاو ةيفانهسا اولا : ربكا ةرخآلا باذعلو ©
 ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ةرخآلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : باذع 1

 ْ . ةمضلاب عوفرم أأدتبملا ريخ : ربكا .. ةرسكلا هرج ةمالعو

 - عانتمال. عانتما فرح مزاج ريغ طرش فرح : ول: نوملعب اوناك ول ©

 ؛ . لسرلا اوبذك امل باذعلا اذه ةدش نوملعي اوناك ول ريدقتب فوذح اهباوجو
 , واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان نضام لعف : اوناك
 ' لعق : نوملعي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 ١ فذحو . لعاف عفر لخع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 .! «ناكا 'ريخ بصن لحم يف «نوملعيا» ةلمجو . هيلع لدي هلبق ام نأل الوعفم

 8 َنوُركصَدَي 22011111010 1/
 ! يف ةعقاو نوكت نأ زوجيو ديكوتلاو دادتبالا مال ماللاو ةيفانتسا واولا : دقلو ©

 . قيقحت فرح : دق . ردقم مسق باوج

 ل اال



 قلعتم رورجتو راج : سانلل . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 انبرض : ريدقتلا . هيلع لدي هدعب ام نأل «انبرض» لوعفم فذح دقو انبرضب

 . اهانيب ىنعمب لاثمألا سانلل

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشأ مسا : اذه . رج فرح : نارقلا اذه يف ©

 ةراشالا مسا نم لدب : نارقلا . انبرضب قلعتم رورجملا راجلاو يفب رنج

 . ةرسكلا هرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 : لثم . ردقملا هب لوعفملل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : لثم لك نم ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو لعفلاي هبثشم فرح : نوركذتي مهلعل ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركذتي . «لعلا مسا

 عفر لحم يف «نوركذتي» ةلمجو . «نوظعتي» ىنعمب . لعاف عفر لح يف لصتم
 . «لعلا) ربخ

 وس واكلرآك هول 202 5 ش

 *»  نوعئرفلعل جوكئورتعاسيرعاناو 17

 ةفوصوم ةدماج ًالاح نوكي وأ لاحلا يه ؛ًايبرع»و ًاديكوت نوكي نأ زوجيو
 . هتفص «ًايبرعاو

 ناسلب يأ ًايبرع هانلزنأ : ىثعمب ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح : ًايبرع ©

 فاضم : .جوع . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم هلأل ءايلا هرج ةمالعو

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 تب ثالف



 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوركذتي مهلعلا» بارعا برعت ؛ نوقتي مهلعل ©

 . ةقباسلا
: 

 اسك سبير 2 1211 برم 7
 * ارتكاب يا دع

 : : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا لع ينبم ضام لعف : الجر ًالثم هللا برض ©
 , "نابوصنم 'برض» الوعفم : ًالجر ًالثم . :ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 ! نأ زوجيؤ ًالثم هلعج : ىنعمب ًالثم ًالجر برض يأ . ةحتفلا (هبصن ةمالعو
 ؛ الجر لعج هريدقت رمضمب ًالوعفم «ًالجر»و برضب هب ًالوعفم «الشم) نوكت

 . كرشملاو ةدحوملا لاح فصو نايبل ميركلا لوقلاو

 ' : اهيف . ًالجرل - ثعن  ةفص بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : ءاكرش هيف ©
 1 لو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ءاكرش . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج
 . «ءالعفا نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت

 هنأل واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ءاكرشل  تعن ةفص : نوسكاشتم ©

 وأ ..نؤفلتخم : ىتعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج
 . نومصاختم

 : .[ماس ايبارعا برعتو ىلوألا الجرس ىلع والاب ةفرطعم : اًملس ًالجرو ©

 . ةمالسا اذ : ىنعمب . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ًالجرل - تعن  ةفقص

 ْ يل فاشل امل أ 0 سري لول

 عراضم لعف : نايوتسي . هل لمع ال ماهفتسا فرح: ' ًالثم نايوتسي له ©

 ىلع ينبم - نينثالا ريمض لصتم ريمض فلألاو نونلا توبشب عوفرم

 اهبصن ةمالعو ةيوصنم زييمتلا ىلع ةفص : الغم . لعاف عقر لع يف نوكسلا

 ش . ؟ امهالاحو امهاتفص يؤتست له يأ .

 ب االاكل



 ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : هلل دمحلا ©
 . أدتبملا

 أدتبم : رثكا . فانئكتسالل بارضا فرح : لب : نوملعي ال مهرثكأ لي ©:
 ال ةيفان : ال . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض (مهاو . ةمضلاب عوفرم

 رنعمب !مهرثكأ» ربخ عفر لح يف «نوملعي ال» ةلمجو . لعاف عفر لحب يف
 نكلو وه الا هلإ ال هنا تابثاو نيكرشملا ىلع ةجحلا تابث ىلع هلل دمحلا

 . هريغ هب نوكرشيف نوملعي ال مهرثكأ

 0 12 10كم 0 ا

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : تيم كنإ ©

 عوفرم اهربخ : تيم «ْنا» مسا بصن لخم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ .. ةفطاع واولا : نوتيم مهنإو ©

 واولاب عوفرم اهربخ : نوتيم «نا») مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهدو

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 ب 0 هيل 7١
 00 . يعاتلل فلع فرح : مكثأ مث ©

 ةمالع ميملاو «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 ريمض ىلع بطاخملا ريمض بلغف مهاياو كنا مث يأ . روكذلا عمج
 . نييئاغلا

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ةمايقلا موي ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا «نا» ربخب قلعتم فاضم

 . ةرسكلا

 د االال



 | فاكلاو ناكم فرظ انه فرظلاو ؛ةمايقلا موي» بارعا برعت : مكبر دنع ©

 ْش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 ! عراضم لعف يهو «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نومصتخت ©

 اي مههداجت يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبنثب عوفرم
 , نولواحيسو ةلاسرلاب مهغيلبت يف دهج نم عيطتست ام لك تلذب كنأب دمحم

 ٍإ . ديدهتلاو ءارغالا ببسي رفكلا ىلع نيرطضم اوناك مهنأب عرذتلا

 رَبي مسد نصلك م انكم ١" -_م ره سيشل سوا 2 12 0010011
 يكل كوم جول

 لمخ يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم ٠ ةيفانكتسا ءافلا : ملظأ نمف ©

 نم :ةعونم اهنأل نونت مو ةمضلاب عوفرم (نما ربخخ : .ملظا . ًادتبم عفر

 . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص - لعفأ - ثزو ىلع اهنأل فرصلا

 : يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نماو . رج فرح : نم : اهلصأ : نمم ©

 . ملظأب قلعتم رورجملا راجلاو نمب رج لحم

 : بذك .. بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هللا ىلع بذك ©

 لع ره هريدقت الرج هيف تتسم يمسف لعافلاو حتفلا لع ينبم ام لعف

 . بذكب قلعتم ميظعتلل روزجيو راج :

 . انيارعا برعتو ؟هللا ىلع بذكا ىلع واولاب ةفوطعم : قدصلاب :بذكو ©
 . قحلاب بذك يأ

 .. لكي قلععم بمن لع يف نوكسلا لع ينم ناز فرظ : هءاج ذإ ©

 , وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :هءاج

 . رج لحم يف «هءاج» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
 . ةفاضالاب

 ا



 ديفأق يفن ىلع تلخدا . ماهفتسا ظفلب راكلا ةزمه ةزمحلا : متهج ىف سيلا ©

 : منهج . رج فرح : يف . ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف يأ ءاوثلا تابئا ىنعم

 فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو يفي رورجت مسا

 . مدقم «سيلا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ثينأتلاو ةفرعملل

 دقو . اهنيونت لبق فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «سيل» مسا : ىوثم ©

 . هركن روصقم مسا ةملكلا نأل فلألا تنوت

 ءايلا مسالا رج ةمالعو ىوثمل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورحبو راج : نيرفاكلل ©

 لزنم يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 نيرفاكلل ةماقا ناكم وأ

 ا وو 1

 نوم أ يرد 250 نوري

 ا يذلاو ©

 . ًادتبم عفر

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هي قدصو قدصلاب ءاج ©

 قحلاب ءاج يأ . ءاجب قلعتم رورجمو راج : قدصلاب . وه هريدقت ًازاوج
 «قدصلاب ءاج» ىلع واولاب ةفوطعم : هب قدصو . ميركلا نآرقلا وهو

 . اهبارعإ برعتو

 هنأل «يذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمججلا : نوقتملا مه كئلوأ ©

 وأ . ىنعملا ةعومجم ظفللا هدرفم «نم» لوصوملا مسا لثم «عمجلا» ىنعمب

 هنع هللا ىضر قيدصلا هب قدصو ميركلا لوسرلا هب ءاج ىنعم ىلع

 . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشأ مسا : ءالوأ . ماركلا ةباحصلاو

 . ٍناث ًادتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض : مه . باطخ فرح فاكلاو

 ب ا١ال4



 ؛ نم لضرع نونلاو ملس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوقعلا

 . ؛كتلوأ» لوألا أدتبملا
00 

 88 نيل يقل ذينكتس ماتيو م
 .«نوقنلا مهلا نم لدب عفر لحن يف ةيمسالا ةلمجلا : نوءاشبي ام مهل ©

 ؛ فرح ماللا «كتلوأ» أدتبملل ٍناث ربت وأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدارولا

 , ريختب' قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهلو رج
 | . رخخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : ام . مدقم

 ' عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوءاشي
 ' ىلا دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوءاشي» ةلمجو . لعاف

 ام: ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا
 «نوءاشي# َّنا ثيح . ًافوذحم سا اطوعفم نوكي وأ هنوديري ام يأ . هنؤءاشي
 )ش . اظوعفم فذحي ام ًاريثك

 . فاضم وهو نوءاشيب قلعتف ةيفرظلا. ىلع بوصنم ناكم فرظ : مهب ١ دنع ©
 ريمض (مه)و . ةرسكلا هرج ةمالعو :ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :

 0 . ةفامالاب رج ل يف ننام

 : فاكبلاو دعبلل ماللا . اهتمم ع لع يف كسلا لع ينم اا ما + كلذ ©

 : واولا.عم ةَرمهلا تبشكو ةمضلاب عيفرم «كلذ» ربخ : نيثسخملا ءازج ©
 : هيلا ْبفاضم : نينسحملا . مخفي نم ظفل ىلع ةعامجلا واوب ًاهيبشت فلألاو

 نم .ضوع نونلاو ملاس ركذم عج هنأل ءايلا هرج ةمالبعو ةفاضالاب رورجم
 هريذقت فوذحم أدتبم ربخ «ءازج» نوكت نأ زوجيو .: درفملا يف ةكرجلاو نيونتلا

 . «كلذ١ ربخ عفر لحم يف «نينسحملا ءازج وه» ةلمجو '.: نيتسحملا ءازج وه

1680 



 ىِرلاَرَضْل هَل ممتعا ولّجع ىو ماه هاك "0 و ولع 9 208 ا ش
 ا 0 :

 نوم

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ) ةلص «. . هللا رفكي» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل

 : ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ»و . بارعالا

 . هللا وحميل ىنعمب . نيتسحملا ءازجب قلعتم رورجملاو راجلاو

 رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : مهثع ©

 يذلا . ةحيتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اولمع يذلا آوسأ ©
 ضام لعف : اولمع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اولمع» ةلمجو . ةقراف فلألاو
 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو
 1 ايندلا يف اولمع : ريدقتلا .هب

 . اهبارعا برعتو «هللا رفكي» ىلع واولاب ةفوطعم : مهرجأ مهبرجيو ©

 لحب يف نيبئاغلا ريمض امهاو . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو
 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : رجأ . لوأ هب لوعفم بصن
 . ةفاضالاب رج لخ يف نيالا ريمصخ مضاف

 . ةفاضالاب رج لع ف نوكسلا ىلع

 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضقان ضام لعف : نولمعب اوناك ©
 لعف : نولمعي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
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 . ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 : ةلص «نولمعي اوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو «ناك» ريخ بصن لحم يف «"نولمعي»

 ؛ ريم لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم'اهل لحم ال لوصوملا
 . هنولمعي اوناك : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لجملا بوصنم فوذحم

 رس اص 0_2 0 0100 0 هلو رح د و4

 ارض نمو نود نيا كتف عو دبع فكي ديئارملا 1 ١
 1 ع 2

 كك
 , تلخخدأ يأ تابثالا يف ةغلابم ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمت ةزمحلا : هللا سيدلأ ©

 : : سيل . :اهريرقتو ةيافكلا تابثا ىنعم ديفأف يفنلا ةملك ىلع راكنإلا ةزمه
 :عوفرم «سيلا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا ناك تاوخأ نم صقان ضام لعف
 1 : 00 20 ذاب ظعتلل

 : فاك . ةيافكلا تابثا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح ءأبلا : هديع فاكب ©

 ؛بوضنم هب.لوعفم : هدبع ؛سيل» ربخ هنأل الحم بوضنم ًأظفل رورجم مسا

 رج. لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاك» لعافلا مساب

 ْ . ءوسلا نم هايا ًاظفاح ًادمحم هدبع ًايفاك .: ىنعمب ..ةفاضالاب

 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : كنوفوخي . ةيفانتسا واولا : كتوفوخيو ©
 .ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو

 1 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 رج لحم يف'حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ءابلا : نيذلاب ©

 1 . كنوفوخيب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب

 !ريمض ءاهلاو . اهوذختا : هريدقت رمضمب قلعتم رورجتو راج : هئود نم ©

 .ال لوصوملا ةلص هنود نم اهوذختا» ةلمجو . ةفاضالاب زج لحم يف لصتم

 :هناحبس هللا نود نم ةلآ اهوذختا يتلا ناثوألا يأ . بارعالا نم اهل لحم

 ْش . ىلاعتو
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 ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : باه نم هل امف هللا للضب نمو ©

 . نيرشعلاو

 يدم سي هرب عم
 © راتيآىذِزرعسارَدل لضيوف نار بينتو "07
 ةسداسلاو نيشرعلاو ةثلاثلا نيتميركلا نيتيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورجم زيزعل - تعن  ةفص :ماقتنا'يذ . نيثالثلا»
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ماقتنا . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم

 . هئادعا نم مقتني بلاغ : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو

 0007 8 »و جس ه4 مصر 7

 وعدم ألق هم وعل صر اوٍث وعلو نهلاَس نِإَو "1
 2 ار 71 اه

 ا 0 ا
 راسا ويع قت اكيا مزار م

 : نا  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم ماللا .. ةيفانثتسا واولا : مهقلأس نئلو ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلأس . مزاج طرش فرح

 ريمض - لصتم ريمض ءانلا ناب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتللا عفرلا

 يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 ةفوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «مهتلأس نا» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح

 اهل لح ال ةيئادتبا فوذحملا مسقلا ةلمجو . بارعالا نم اه لحم ال هباوجو

 . بارعالا نم

 لوعفم بصن لح يف : ةيمسالا ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا قلخ نم ©
 رورجملاو راخجلاو قلخ نمع . يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف وأ ٍناث هب

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم تلأسب قلعتم

 هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ

 لام”



 ؛ ةحمفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :: تاومسلا . وه
 ؛ «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم ضرالاو . ملاسلا ثنؤملا عممجب قحلم هنأل
 , لحم يف «ضيألاو تاومسلا قلخن ةلجو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم

 : : ْ . نما أدتبملا ربخ عفر

 | باوجو . بارعالا نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا باوج ةلمجلا : نلوقيل ©

 . دسم دس مسقلا باوج وأ . مسسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا

 : ١ ينبم عراضم لعق : نلوقي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعئقاو ماللا . نيباوجلا
 ' نونلإ فذح ىلع هئانب ببس ع ةسمخلا لاعفألا نف هنأل نونلا فذخ ىلع

 , ١ نون عم ةبكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو « ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا

 : نم ال لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو . لعاف عفر لحم يف ةليقشلا ديكوتلا
 1 . بارعالا

 ! ميظعتلل عوفرم هللا وه : هزيدقت فوذحم أدتبم ربخ: ةلالخلا ظفل : هللأ ©

 أ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ؛هللا وه ةيمسالا ةلمجلاو .ةمضلاب

 ١ . هللا نهقلخ .يأ فوذحم لعفل ًالعاف اهّللا» نوكي نأ حصألاو

 . يمض لعافلاو نينكاسلا ءاتلال هاو تقذحو نوكسلا لع يتيم رمأ لعن: لق ©

 ّْ . تنأ هرياقت ًابوجو هيف رشتسم

 ؛ ىنعمب : متيأر . ظفللا نييزتل ةدئاز ءافلا . ماهفعسا ةزمه ةزمهلا : متيأرفأ ©

 ! عفرلا ريمسفب هلاصتال نوكشلا ىلع ينبم ضانم لغف يهو «ينوربنخأ»

 . | ما لعاف قف لع يف - نيبطاخملا ريمض -:لضتم ريملض ءانلا .كرحتللا

 ٍ . عمجلا ةمالع

 ْ هب وعفا يصت لع يف نوكسلا لع ينم لوصومم ممل : ام: نوعدت ام ©
 ' عوفرم عراضم لعف : نوعدت . نوعدتب ةبوصنم وأ هينوربخأ يأ متيأرب
 : ةلص «نونعدت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 : لوألا هجولا ىلع لوعفملا يأ لوصوملا ىلا دئاعلاو اَنْ لحم ال لوضوملا

 1 : اهتوعدت ام :يأ فوذحم

 ١8س



 ام يأ . يناثلا ؟نوعدت» لوعفمل ةفصب قلعتم رورجبو راج : هللا نود نم ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . هللا نود نم ةملآ انيعدت

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 ىلع ينبم ضام لعف : دارا . ماج طرش فرح : رضب هللا يندارأ نإ ©

 - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا . نإب مزج لح يف طرشلا لعف حتفلا

 يظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف  ملكتملا ريمض

 ونبي ب نأ دارا نا : ىنعمب يندارأب قلعتم رورجمو راج : رضب . ةمضلاب

 ..رضب

 ريمض : نه . ال لمع ال ماهفتسا فرح : هرض تافشاك نه له © :

 وهو ةمضلاب عوفرم «نه) ربخ : تافشاك . لعاف عفر لحم يف لصفنم ١

 رورجم هيلا فاضم : هرض . هلومعم ىلا لعافلا مسا ةفاضا نم فاضم

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاملو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 قوبسم ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةيمسالا ةلمجلاو ةفاضالاب

 ينيمحت نأ مكتهلا عيطتست له .: ىنعمب . بارعالا نم هل لحم ال ماهفتساب

 . هرض تافشاك نه لهف يأ . هلم

 وأب ةفوطعم ةلمجلا : هتمحر تاكسمم نه له ةمحرب يندارأ وأ ©

 ءاقتلال ىلوألا «يندارأ» ءاي تحتفو اهبارعإ برعتو اهلبق يتلا ةلمجلا ىلع

 هللا ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض ةيناثلا «يندارأ» لعافو نيتكاسلا

 . هتاحبس

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : يبسح . تبرعأ : لق : هللا يبسح لق ©

 ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام

 عوفرم !يبسحا ربخ : هللا . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتمل ريمض  لصضتم

 ةيمسالا ةلمجلاو رشلا عفدو ريخلا بلج يف هللا ينافك . ةمضلاب ميظعتلل
 . - لوقلا لوقم.- هب لوعفم بصن لحم يف !هللا يبسحاا
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 : فرظلا مدق دقو لكوتيب قلعتم رورجمو راج : نولكوتملا لكوتي هيلع ©

 عراضم لعف : لكوتي. . هناحبس هللا وهو هيلع لكوتملا ىلع ديكاتلل لعفلا ىلع
 , نوثلاو ملا ركذم عم هلل واولاب عوفرم لعاف : نولكوتملا . ةمضلاب عوفرم
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 هككرتةزعزإ 0 لكارقبا
 ريغ لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : موق ءادن ةادأ : موق اي ©
 | ملكتملا ءايو . ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هربخأ ىلع ةردقملا
 ا .. ةفاضالاب رج لحم يف اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكا ةفوذحملا

 | لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكتناكم ىلع اولمعا ©
 : لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولمعا  لوقلا
 ' ىلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريس واولا . ةسمخلا
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو اولمعاب قلعتبم رورجتو راج :: مكتناكم
 . زوكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا
 . اهنم متنكمت ةوادعلا نم مكتهجو اهيلع متنأ يتلا مكلاح ىلع : ىنعمب

 06 لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : لماع يضا ©
 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : لماع هّنا» مسا بصن لحم يف - ملكبللا

 7 ايتاكم لع لماع نإ يأ اهيلع لدي اهلبق ام نآلو ًاراصتخا هتلص

 ىلع اولمعت نا : ريدقتب . بلطلا باوج يف ةعقاو ءافلا : نوملعت فوسف ©
 ؛ لبف نوملعت - لابقتسا - فيوست فرح : فوس . نوملعت فوسف مكتناكم

 .'لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نزنلا توبثب عوفرم عراضم
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 امصرس 9و رم ١

 ف مي 2 هرب ادع هرم 6

 . اهل لحم ال هتلص : هدعي ةيلعفلا ةلمجلاو 1

 ءالاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : باذع هبتأي ©

 ةمضلاب عوفرم لعاف : باذع . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 . هءادعأ لذأو هلوسر هللا رصن ذا ردب ةكرعم يف مهب لح باذع وهو

 - ةفص مفر لحم يف (هيزخي) ةيلعفلا ةلمجلاو «هيتأي» بارعا برعت : هبزخي ©

 . هل زخم يأ . باذعل - تعن ش

 : هيلع . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لحي . ةفطاع واولا : هيلع لحبو ©

 . لحيب قلعتم رورجمو راج

 ةعوفرم باذعل  تعن  ةفص : ميقم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ميقم باذع ©

 ها هم 41 ١ 0061 _- 0007 ١

 يلف دسم قحاب سان بسكين, ؟ ١

 00 ١ كعكات هير َءْرَج

 ينبم لصتم ريمض اناو ..لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ائلزنآ انإ ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنا «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال

 . 1نا» ربخ عفر لحم يف : اهدعب امو ؛انلزنأ» .ةلمجو

 هب لوعفم : باتكلا «لزنأ) لعفلاب قلعتم رورجمو راج : باتكلا كبلع ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 لجأل كيلع هانلزنأ يأ . انلزنأب قلعتم رورجيو راج : قحلام سائلل ©

 _امالال



 :  تعن ةفصب قلعتم دورجو راج : قحلاب . هيلا مهتاجاح لجأل يأ سانلا
 ' لاحب قلعتم وأ قحلاب ًاسبتلم ًالازنا : هريدقت فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل
 هعمأ وأ قلاب ًاسبتلم باتكلا كيلع انلزتأ : ريدقتب .: باتكلا نم ةفوذحم
 0 : . قحلا

 | تنأ امو اهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنلف ىدتها نمف ©
 : ةروبس نم ةئاملا دعب ةنماثلا ةفيرشلا ةيآلا يف تبرعأ: ليكوب مهيلع

 . دقف ةلالضلا راتخا نمو هسفن عفن دقف ىدحلا راتمخا نْمف : ىنعمب .سنوي
 . اهرض

 المس 000ال 1 : زى

 هِيق ايام ف دستد] قلاواهتؤم يشل انوفا 2١
 مما - 0# 0-7

 نيكؤق سفرا ةرخلابنر كولا يعقل 4-5 ع 24 301 3 وول رس اس و * بص اس
 © وركوب

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ًأدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : سفنألا قوتي هللا ©
 ١ لعافلاو.رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قوتي

 : ةمالعو بوصنم هب لوعفم : سفنالا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 ضبقي يأ .. أدتبملا ربخ عفر لحم يف «سفنألا ىفوتي» ةلمجو . ةحتفلا هبصن

 ْ ٍ . حاورألا

 ..فاضم وهو ىفوتيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناز فرظ : اهقوم نيح ©
 .'فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هنيلا فاضم : توم

 نيج : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسغ ءاهاو
 : ١ . اهداسجأ توم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . :ةفطاع واولا : ىتلاو ©

 نأل فوصوملا لوعفملا فذحف . يتلا سفنألا فوتيو يأ . قوتيي هب لوعفم
 . هماقم ةفصلا تميقأو هيلع لدي هلبق ام
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 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اهمانم يف تمت مل ©

 ملب موزجم عراضم لعف : تمت . بلقو مزجو يفن فرح : مل . بارعالا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو

 «اهاو ىفوتيب قلعتم رورجمو راج : مانم يف . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 مانت نيح اهافوتي يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريغض

 نا امك نوفرصتي الو نوزيمي ال ثيح ىتوملاب نيمئانلل اهيبشت اهمون نيح يأ
 . كلذك ىتوملا

 عفر ةمالعو 2قوتي» بارعا برعت : كسمي . ةيفانئتسا : ءافلا : كسميفق ©

 . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا

 كسميف يأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : يلا ©

 . فوصوملا ماقم ةفصلا تميقأف . يتلا سفنألا

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : توملا اهيلع ىضق ©:
 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىضق

 : توملا . ىضقب قلعتم رورجمو راج : اهيلع . وه هريدقت ازاوج رتتسم

 . ةيح اهدسجل اهدري الو هدنع اهكسميف يأ ةيح اهتقو يف 1

 يأ . اهبارعا برعتو «يتلا كسمي» ىلع واولاب ةفرطعم : ىرخألا لسريو ©.

 . ةمئانلا سفلألا لسريو 2

 - تعن  ةفص : ىمسم . لسريب قلعتنم رورجمو راج : ىمسم لجأ ىلإ ©

 لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لجال

 رخأتت ال ررقم دعوم ىلا يأ . ةركن ركذم روصقم مسا اهنأل تنونو اهنيونت

 . اهتومل هناحبس هبرض تقو ىلا يأ . مدقنت الو هنع

 : اذ . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : كلذ يف نإ ©

 فاكلاو دعبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 يفوت يف نا يأ . مدقنلا «ْنا» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . باطخلل
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 . ىمسم لجأ ىلا اًماسراو اهكاسمإو ةمئانو ةتئام سفنألا

 .ةرسكلاب بوصنم (نا» مسا: تايآ - . ةقلحلا - - هيكرتل مال ماللا : تايآل ©

 : :نوركفتي . تايا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راجن : نوركفتي موقل ©

 , قطاف عقو لح يف لضتم ريمصت وارلاو نوغلا تريدي عرس عياسخم لش

 . موقل - تعن ةفص رج لحم يف «نوركفتيا ةلمو

 عيش نول واكب َوالكَم ةسانوُذ ضاونشارأ 25 و 500 رك 201000 و رم
07 
 8# نولْيَسالَ

 : ميملا ترسكو . راكنإلل ةزمهلاو 2لب» ىنعمب بارضا فرح : اوذزختا مأ ©

 . ةغاجلا ىاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف اوذختا . نينكاسلا ءاقتلال

 ىنعمب (اوذختا مأ)و . ةقراق فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 .. مهل شيرق ذختا لب
 ١ فاضم : هللا . اوذخت ال يناثلا لوعفملا ماقم يف رورجمو راج : هللا نود نم ©

 | . ةرسكلإب ميظغتلل رورجم هيلا

 , نم عونمم هنأل نوني لو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءاعفش ©

 ١ دنع مه نوعفشي ءاطسو : ىنعمب  ءالعف - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا

 1 . هللا

 ريمض لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا لع ينم رسأ لعف : لق ©

 0 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ' فوطعم لع ةفطاع واولا . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزممملا : اوناك ولوأ ©

 صضقان ضام لعف : اوناك . ةيردصم : ول . نوكلمي ال مهبوك عم نوعفشيأ

 ١0س



 لحم ال ةيردصملا ؛ول» ةلص «اهريخ عم اوناك» ةلمجو . ةقراف فلألاو «ناك»

 . لاح بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ؛ولاو . . بارسعألا نم اه

 ال ةيفان :ال .«ناك» ربخ بصن لحب يف : ةيلعفلا ةلمحلا : اًئيش نوكلمي ال ©

 ل رب والا نيا توجب و ياسخم لعش ١ خام ا لمس
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ائيش . لعاف عفر لحم يف

 . اهبارعإ برعتو اَئيش نوكلمي ال' ىلع واولاب ةفرطعم : نولقعب الو ©
 ال : ىنعمب ًائيش نولقعي الو يأ . هيلع لدي هلبق ام نأل اطوعفم فذحو

 . نومهفي وأ نوكردي

 وك احس ل ب
 24 نوحي دكا هيله ضلال وهتلاكْلمَمل امج هعمل هلي لق

 ردي و هيج ل --

 قلعتم رورجمو راج : هلل - ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ : لق : ةعافشلا هلل لق ©

 . اهلك يأ ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةنوصنم ةعافشلل ديكوت : ًاعيمج ©

 .٠ ةعافشلا نم ًالاح نوكت نأ زوجنو

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا : ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم 1

 ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ةرسكلا هرج ةمالعو

 راج : هيلإ . بيترتلا لع لدي فطع فرح : مث : نوعجرت هيلإ مث ©

 ا ا ا لا لو جملا
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 يس متم هني تكدو 35 2 غ2 8 1 2 ا

 ركلات نذل وق تراَمْشآ دعوا د اَدإَو 4
 *  ةولونتكي نإ نوفا رخال

 ىنعم نمضتم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . فطع فرح : واولا : اذإ و ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم طرشلا
 |ينبمأ ضام لعف : ركذ . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا ركذ ©

 : ةمصضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف بئان : هللا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 0 هدو ًادحإو ىنعمب هدحو ودحي : هلصأ 8 لاخلا دسم دبس ردصنم : هدحو ©

 دنعو ةيفرظلا ىلع نييفوكلا دنع بوصنم وهف اهبارعا يف فلتجا دقو
 اذه «هدذحؤو) تعضو مث ًاداجيا ةتدذح وأ : ريدقتب ردصملا ىلع نييرصبلا

 هبصيو . هعضوم !هلحو» تعضو مث ًادارفنا ًادرفنم هللا ركذ وأ . عضوملا
 ْ ش . ًادرفنم يأ لاحلا ىلع

 نم ان لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نيذلا بولق تزامشا ©

 ةنكاشلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : :تزأمشا . بارعالا

 مسا: نيذلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : بولق . تبارعالا نم اهل لحم ال

 تضبقاو ترفن يأ . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 : . مهرودص

 نم ال لح ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ةرخآلاب نونمؤب ال ©
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اط لمع ال ةيفان : ال . بارعالا

 نورجتو راج : ةرخآلاب . لعاف عفر لحم يف لصقم ريْمض واولاو نونلا

 . اهيازعا برعتو « هللا ركذ اذإ ١ ىلع واولاب ةفوطعم : نيذنلا ركذ اذإو ©
 . لعاف بئان عفر لح يف لوصوم مسا : نيذلا

 ”١9س



 نم امل لح ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجتو راج .: هفود نم ©

 يأ مهتهآ مهو . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو بارعالا :
 . ناثوألا

 يف ءافلا دسم ةداس اه لمع ال ةءاجف فرح : اذإ : نورشيتسي مه اذإ ©
 تقو اوأجاف هنود نم نيذلا ركذ تقو هريدقت اهيف لماعلاو ةازاجملا ْ

 برعت : نورشبتسي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . راشبتسالا
 ةيمسالا ةلمحلاو (مهلا ريخ عفر لحم ف «نورشبتسي) ةلمحو «نونمؤي) بارعا

 ىنعمب بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نورشبتسي مه»
 . مهتهلآ ركذب ًاحرف ًارورس مهبرلق تألتما

 رو تأْذدهلاَو يلا عال اوكولا ليكم 63

 نسما وُلد فاواكاَمْفكواَبعمَب

 تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاضتلال هواو
 ءادن ةادأب ىدانم هلنأل بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم : ةلالجلا ظفل : مهللا ©

 هنأل ءادنلا ةادأ تفذحو ةفوذحملا ءادنلا ةادأ نع ضوع ةددشملا ميملاو ةفوذحم

 . هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي ال |

 بوصنملا «مهللا» ىدانملا نم لدب : رطاف : ضراألاو تاومسلا رطاف لل

 ةادأب ًايوصنم نوكي وأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم بوصنملا لدبو الحب

 باب نم ىدانملاب ءافتكا دادنلا ةادأ تفذحو رطاف اي : هريدقت ةفوذحم ءادن

 هيلا فاضم : تاومسلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم ىدانم وهو ميظعتلا

 ةفوطعم : ضرألا . قلاخ اي ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم
 . «تاومسلا» ىلع واولاب

 «ضيألاو تاومسلا رطافا بارعا برعت : ةداهشلاو بيغلا ملاع ©

15 



 . نوكلا رومأ نم نطابلاو رهاظلا ملاع : ىنعمب

 . لفقا: مكتحت . ادتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم يمض : مكحت تنأ ©
 ! هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم
 ..ةمايقلا موي مهنيب مكحت بيأ «تنأ» ربخ عفر لحم يف «مكحت» ةلمجو . تنأ

 .فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم مكحتي قلعتم ناكم فرظ : كدابع نيب ©

 ١ فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا“ فاضم : كداب

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. رج فرح : ام يف ©
 . مكحتب قلعتم رورجملاو راجلاو

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نوفلتخي هيف اوناك ©

 ١ .ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان فام لعق : اوناك : بارعالا
 :راجإ : هيف . ةقراف فلألاو !؟ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 , نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفلتخي . نوفلتخيب قلعتم رورجبو
 , ريخ بصن لح يف «نوفلتخي" ةلجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض وارلاو
 . نيدلا رومأ نم هيف نوفلتخم ايف يأ («ناك»
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 نا 1سم امي واو و

 نبارك جل ابو هيفا كي اذا

 بصن فرح : نأ . مزاج ريغ طرش فرح : ول.. ةيفانئتسا واولا : نأ ولو ©

 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهريخو اهمساو «نااو . لعشلاب هبشم ديكوتو

 ' يف ام لك :مهكلمت تبث ول : ريدقتلا «تبث» هريدقت فوذحم لعفل لعاف

 ْ :. هب اودتفال ضرألا

 رج لع يف حتفلا لع يثبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ©
 . مدقملا «نا» ريخب قلعتم رؤرجملاو راجملاو ماللاب
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 لعف يهو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اوملظ © :

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . مهسفنأ اوملظ يأ ًاراصتخا اهلرعفم فذحو . ةقراف فلألاو لعاف

 يف «نأ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ضرألا يف ام ©
 .رقتسم وه وأ رقتسا :هريدقت فوذحم رمضمب قلعتم رورجمو راج : ضرألا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ضرألا يف رقتسا» ةلمجو

 رهو «ام» نم ًالاح نوكي نأ زرجيو «ضرألا يف اما دكؤملل ديكرت : ًاعيمج ©
 نوك يأ يناثلا هجولا ىلعو اهلك يأ لوألا هجولا ىلع وهو . بوصنم

 . نيعمتجم : ىنعمب ًالاح ةملكلا

 ةمالعو هلثم ةبوصنم !ام» يناثلا لوصوملا ىلع واولاب ةفوطعم : هعم هلثمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو ةفاضم ىهو ةحتفلا اهبصن

 . هلثل ةفوذحم لاحب قلعتم ناكم فرظ : عم . اهلثم مح ناو :ريدقتب
 ريمض ءاهلو فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم . ًايزاوم وأ ًانثاك : ريدقتب
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ماللاو . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هب اودتفال ©

 ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اودتفا ول 'ول» باوج يف ةعقاو 1

 واولا . نينكاسلا ءاقتلالو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل

 فلألا ىلع ةلاد ةحتفلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 رجلا فرحب لعفلا ىدعت يأ . اودتفاب قلعتم رورجبو راج : هب . ةفوذحملا

 . هب مهسفنأ ءادفل اوكلم ام لك اولذبل ىنعمب . هودتفال : ريدقتلا نأل

 : ريدقتب فوذحم هل لوعفمب قلعتم رورجبو راج : باذعلا ءوس نم ©
 : ىنعمب باذعلا ةدش نم ًابنجت وأ ًايقوت يأ باذعلا ءرس نم هب اوماحتل

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باذعلا . هتدش نم افوخ

 . ةرسكلا

 بوصنم وهو . اودتفاب قلعتم  نامز فرظ هيف لوعفم : ةمايقلا موي ©
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 . رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا ٠ فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع
 0 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ادب .:ةفطاع واولا : مهل اديو ©
 1 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهنو رج فرح ماللا . رذعتلل فلألا

 . مهل نيبت"وأ رهظل يأ . ادبب قلعتم رورجملاو راجلاو

 : فاضملا فذحف هللا باذع نم يأ . ادبي قلعتم رورجمو راج : ام هللا نم ©

 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام ..هيلا فاضملا هلحت لحو رورجملا
 ..4ادب» لعاف عفر لحم

 نم أه لخم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا لمجلا : نوبستحي اوئوكي مل ©
 ١ صقان عراضم لعف : اونوكي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . بارعالا

 , عفر لحم ف لصعم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو مل موزجم
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : توبستحي ..ةقراف فلألاو اهمسا

 نوكيا ريخ عقر لخ يف ذوبستجيت ةلجي 0

 . هوفرتقا ام ءازج لاب ىلع مهل رظخيب نكي ملام :

 28 توارتسسوراوكأت مهيَداوابكحاَسمَكلاَبَو
 . ةقباسلا .ةيآلا يف ةدراولا "مل ادب» ىلع واولاب ةفوطعم : تائيس مهل ادبو ©

 ىلع اهيف نوزاجي يتلا باذعلا عاونأ ىتعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : تائيس
 ؛ لعفلا ركذ دقو . تائيس تناب وأ ترهظو ئىنعمب تائيس تيمسف اوبسك ام
 0 . هثينأتل رابتعا الق مثإلاو بنذلا.ةلزنمب «تائيس» نأل

 : اوبسك . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : اويسك ام ©

 , يف لصتم ريمض واوا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف
 نم اهل لح الا لوصوملا ةلص «اوبسك» ةلمحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 العلا بوصنم فوذخم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعنلاو . بارعالا

 : وأ اهونج' يتلا مهلامعأ تائيس يأ . هوبسك ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل

 باقكل



 2 4 - 6-5 أَ 5ص

 ع مذيوأ النكد هلعاوح إو[ طولا اَيَسادَو 4

 . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص «اوبسكا ةلمح نوكتف . ةيردصم «ام» نوكت

 تائيس : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «امالو

 . مهيلسك

 «اوبسك ام تائيس مهل ادب» ىلع واولاب ةفوطعم : اوناك ام مهب قاحو «©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. ةرهاظلا ةحتفلا «قاح» لعفلا ءانب ةمالعو

 مضلا ىلع ينبم صقان ٍضام لعف «اناكاو لعاف عفر لحم يف نركسلا
 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 : ىتعمب بارعالا نم امل لح ال لوصوملا ةلص «اوناك» ةلمحو . ةقراف

 لعافلا لحم تلح دق «ام» نوكتف مهئزه ءازج مهب لزنو وأ مهب طاحأو
 . مهئثره ءازج : ريدقتلا نوكيف ةيردصم «ام١ نوكت وأ ؛ءازج» فاضملا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم لصتم ريسمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ضتئارفلا نم هب نورخسي : ىنعمب

 9 ا 1

 ىنعم نمضتم نمزلا نم لبقت . الل فرظ : اذإ . بيبستلل ةفطاع ءافلا : اذإف ©

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : رض ناسنإلا سم ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رض . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 لعض يهو . بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ة ىهو . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ائاعد © :
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . وه هريدقت ازاورج
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 ' ضام لغف : لوخ : تبرعأ : اذإ . فطع فرح : مث : هادلوخ اذإ مك ©

 وكس لع نم لصعم ريف ةاناول انب هلاصتال نوكسلا ىلع. ينبم
 ٠ لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم

 . ةفاضالاب رج لحم يف «هانلوخ» ةلمحو «هانيطعأ) ٍنعمب لوأ هب لوعفم بصن

 | راجأ : انم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : انم ةمعن ©

 : . ةمعنل ةفوذحم: ةفصب قلعتم رورجو

 ' لعف يهو بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : لاق ©
 ةلمجلاو :.وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو حتنفلا ىلع ينبم ضام

 0 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب

 , ًاهبشم ديكوتو بصن فرح ؛َّنِإ) نوكت وأ . ةفرشكمو ةفاك : هتيتوأ امنإ ©

 | «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم سا ءاهاو لعفلاب
 ١ ينببم ضام لعف : وأ . عفر لحم يف «ملع ىلعت ةلمجل ا ةهبش اهربختو

 : ريمض ءاهلاو لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم

 نم اهل ل ال لوصوملا ةلص ةهتيتوأ" ةلمجو . هب لوعفم ابصن لح يف لصتم

 ١ . بارعالا

 . ١ نيدقتب هتيترأ» يف ملكتملا ريمض نم لاحب قلعشم رورجمو راج : ملع ىلع ©

 ةفاك «امنا» بارعا ةلاح يف اذه قاقحتساو لضف نم يفاامل هاطعأس نأب ًاملاع

 : راجلا ةلمجلا ةلمحلا هبش نوكيف ًالوصوم مسا «ام) تبرعأ اذا امأ . ةفوفكمو

 ملع ىلع انأ هتيطعأ يذلا نا : ىنعمب «نا» ربخب ًاقلعتم (ملع ىلع» رورجملاو

 ! رم ملع ىلع وأ . قاقحتساو لضف نم يف اف هظعأس أب ملع لع تنك وأ

 ١ ىنعملا ىلا هب ًاباهذ ةمعتلل وهو 'دنأا يف يمفلا ركذ  قاحتسابو يب هللا

 ؛ مسا ىلع دئاع وه وأ . اهنم (سقو معنلا نم ًائيش'يأ -انم ةمعن  هلوق نأل

 أ 1 . هتيتوأ يذلا نا نأ ىنجم للع «ام) لوصوملا

 كبف راكلا ينعم كادتسالل بارشا فرح : لبي: ةنتف يه لب ©
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 كل ءالتبا وأ ناحتما وأ رابتخا يه لب لوقت امل ةمعنلا نم كاحنم ام : ىنعمب

 ربخ : ةنتف . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : يه . رفكت وأ ركشت نأ

 ىلعو ًالوأ ىنعملا ىلع ًالمح ثنأ مث ريمضلا ركذ دقو . ةمضلاب عوفرم «يه»
 .هانعم يف هّنأل هلجأل أدتبملا ثينأت غاس ًاثنؤم «ةنتفا ربخلا ناك الو ًارمخآ ظفللا
 تفطع نيعبرألاو ةسماخملا ةيآلاو ءافلاب تفطع ةيآلا هذه نأ انه ظحاليو

 - تزأمشا هدحو هللا ركذ اذاو  هلوق نع ةبيسم تعقو ةيآلا هذه نأل واولاب

 سم اذاف ةهلآلا ركذب نورشبتسيو هللا ركذ نع نوزئمشي مهنأ ىنعم ىلع
 نيتيآلا نيب امو . ركذب رشبتسا نم نود هركذ نم زأمشا نم اعد رض مهدحأ

 يه لب ةيبسم عقت ملف نوعبرألاو ةسماخلا ةبآلا امأو . ضارتعا تايآلا نم

 . واولاب تفطعف اهلبق ام تبسان

 : رثكا . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : مهرثكأ نكلو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض 'مه»و . ةحتفلاب بوصنم اهمسا

 . «؟نكل» ريخ عفر لحم يف «نوملعي ال» ةيلعفلا ةلمحلاو

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . اه لمع ال ةيفان : نوملعي ال ©

 . مولعم هنأل ًاراصتخا اهلوعفم فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هواولاو
 . مهل ءالتبا ةمعنلا مهحنم نأ يأ كلذ نوملعي ال يأ

  0٠توبا مانع واف هيف ند ااَصدَم ©*

 ريمض «اهذو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . قيقحت فرح: اهلاق دق ©

 اهنا» هلوق ىلا دوعي مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 . ةملك وأ لوقلا نم ةلمج هّنأل «ملع ىلع هتيتوأ

 نم . لعاف عفر لحم يف حتفلا يلع ينبم لوصوم مسا : مهلبق نم نيذلا ©
 يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : لبق
 . مهوقبس نيذلا يأ . ةفاضالاب رج لحم
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 ش لعف :. ىنغا . المع ال ةيفان : ام . ةفطاع ءافلا : مهنع ىنغأ امف ©
 : ماو رج فرح ؛ نع راعتلا فلألا لع ددقلا تلا ىلع ينيس ىئام

 . مهعقت اف يأ : مدقملا هب لوعفمل

 لغف : اوناك . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اوناك امه
 : لمخب يف لصتم ريمسش واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان نضام
 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر

 تربثي عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» بخ بصن لح يف ةلمجلا : نوبسكي ©

 ةلض ؛نوبسكي اوناك» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتنم ريمسغ واولاو نونلا
 ٍ ريملض لوصوملا ىلا عجارلا دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 | اوناك ام : ىنعمب هنوبسكي : ريدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا برصنم فوذحم

 . ايندلا يف ًاليلق ًاعفن هب نوعفتني وأ هنوحبرب

 كامب بسلوك نازك زو أبتكا مذ سما 0١ 5ع
 8 نري مامواوبسكَم

 . ام تائيس مهل اذبوا بارعا برعت اويسك ام تاثيس مهباصأف ©

 يف نييئاغلا ريمض («مهاو . نيعبرألاو ةنماثلا ةميركلا ةبآلا 3 ةدراولا «اوبسك

 .. مدقم هب لوعفم بصن لح

 ' يف ختفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانثتسا واولا : اوملظ نيذلاو ©

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف:: اوملظ . أدتبم عفر لح
 ْ لوضوملا ةلص : ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لبع يف لصتم ريمسم وارلا

 يف رسكلا ىلع يتبم ةراشا مسا : ءالؤه . نايبرج فرح ١ نم : ءالؤه نم ©

 دام



 اي كموق يكرشم يأ نيكرشملا ءالؤه نم مهنوك ةلاح : ريدقتب لوصوملا

 دمحم

 نيسلا «نيذلا» ربخخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلا : مهييصيس ©

 (مهاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بيصي - لابقتسا - فيوست فرح

 . ةميركلا ةيالا ةيادب يف اببارعا قبس : اويسك ام تائيس ©

 ةغل يف «سيلا ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : نيزجعمب مه امو © ا

 رج فرح ءابلا : نيرجعمب . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلؤألا ةغللا ىلع «ام»

 هنأ ىلع الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نيزجعم . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز
 ةيناثلا ةغللا ىلع «مه» ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرمو ىلوألا ةغللا ىلع «ام» ربخ

 :ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو
 هلوعفم فذح لعاف مسا ةملكلاو . هتاف : .ىنعمب ءىشلا هزجعأ نم . نيتئاف

 . هناحبس هنم تالفالا مهنكمي ال هللا نيتئافب : ىنعمب مولعم هنألو ًاراصتخا

 2 لس - ع م 7 ل ليل ب

 ٍدْيَآَل كِلَدْؤ فِ ْنِرْسَو هاَكَي قرا القز كه
 ّن نوم مو

 ةروس نم نيثالشلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . مورلا



 ع
 ب او مَ

 نإ هلآ ة حت ماو طلال جيت اطؤرتا نول ىَداَيَيْرمَم 2١
 2 2001 + بلال ريل

 يمل لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هراو تفذحو نوكسلا ىلع ينيم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريداقت ًابوجو هيف رتتسم

 | هبصن ةمالعو بوصتم فاضم ىدانم : يدابع . ءادن ةادأ : يدايع اي ©

 ةيسانلا ةكرحب لحل لافتشا اميوهتط نم عنم ايلا لبق - ىلع ةردنلا حط

 ع ل ةفس بعت لع ىف فلا لع ينم لرصوم سا : اوفرسنأ نيذلا ©
 ' واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضاَم لعف : اوفرسأ . دابعلل

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر:لحم يف لصتم ريمض

 | رج لح يف نييئاغلا ريض ةمهاو اوفرسأب قلعتم رورجتو راج : مهسفنأ ىلع ©

 نم اهل لخم ال لوصوملا ةلص ا!مهسفنأ ىلع اوفرسألا ةلمحو ةفاضالاب

 : تونذلا باكتراب اوغلاب : ىتعمب .بارعالا

 ةيهان : ال - .. لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : . اوطنقت ال ©

 00 ا لب لمي عقر لع يف لصتم يمسغ اولا

 روزجم هيلا فاضم : هللا . اوطنقتب قلعتم رورجبو راج : هللا ةمحر نم ©
 . اوسأيت الا يأ ةرسكلاب ميظعتلل

 (نا» مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : رفغي هللا نا ©
 لعغافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رفغي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ريخ عفر لح يف اهدعب امو «رفغيا ةلمجو . وه وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض

 . ةبوتلا طرشب يأ بات نمل اهرفخي ىنعمب «نأ"
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 ديكوت : ًاعيمج . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاعيمج بونذلا © 1

 ريدقت ىلع ةبوصنم بونذلا نم ًالاح نوكت نأ زوجيو اهلك يأ بونذلل

 ريمض ءاهاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ميحرلا روفغلا وه هنا ©
 نم ال لح ال داع وأ لصف ريمض وه .اهمسا بصن لحب يف لصتم

 . ةمضلاب ناعوفرم عباتتلا ىلع نال ناربخ : ميحرلا روفغلا . بارعالا

 اريمض اره» نوكي نأ زوجيو . روفغلل ةفص «ميحرلا» نوكي نأ زوجيو
 . ريخ دعب ربخ يأ اوه» اربخ : ميحرلا روفغلا أدتبم عفر لحم يف ًالصفتم

 . «نا» ربخ عفر لحم يف «ميحرلا روفغلا وه) .ةيمسالا ةلمحلاو

 نورصفنا بارع كيل بق زل اولي فر أَودَأَو ه5

 نأل نونلا فذ ىلع ينبم رمأ لعف : . ةفطاع واولا : اويدئآو ©

 فلألاو لعاف مفر لع 3 لصتم رمض واولا . ةسمخلا لامقألا نم عيا تيم

 . اوبوتو وأ اوعجراو : ىنعمب ةقراف

 ريمض  لصتم ريمض فاكلا . اوبينأب قلعتم رورجمو راج : مكر ىلا ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا

 راج : هل . اهبارعإ برعتو «اوبينأ) ىلع واولاب ةفوطعم : هل اوملسأو ©

 . هل اوملستسا يآ . اوملسأب قلعتم رورجمو

 فرح : نا . اوملسأب قلعتم رورجبو راج : باذعلا مكدتأي نأ ليق نم ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا .ةحتفلا

 عوفرم لعاف : باذعلا . روكذلا عمج ةمالع ميملو مدقم هب لوعفم بصن

 .بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «باذعلا مكيتأي» ةلمجو ةمضلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ»و

 1 ري



 1 : 'نورصنتا ٠ اه لمع ال ةيفان : ال . فطع فرح : مث : نورصنت ال مث ©

 ٍْ لحب يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف
 .. لعاف بئان عفر

 ةفيبازملا باين لبق نشو كنتو لِرأمرسصلاَمياَو

 ْنسحُأ . اهبارعإ برعتو «اوبينأ» ىلع واولاب ةفرطعنم : نسحأ اوعيتاو ©

 .' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم 1

 . :ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مكيلا لزنأ ام ©

 ةمالع ميملاو لزنأب قلعتم رورجمو راج : مكيلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 هرج ةمالعو نمي رورجم مسا : مكبر . ينايب رج فرح : نم : مكبر نم ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتبم :ُريمض فاكلاو ةرسكلا

 ةقوذخم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج
 1 . «امه نم

 : السلا ميركل هللا يف ترعأ : ةقغي باذعلا مكيتاي نأ لبق نم ©
 . لالا عضوم يف - قلطم لوعفم - ردصم وأ باذعلا نم لاح : ةتغب

 . ةأجنف ىثعمب ةتخب باذعلا مكتغابي

 : لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نورعشت ال متئأو ©

 : نورعشت . اه لمع ال .ةيفان : ال .أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنا

 .٠ لماف قو ل يف لصتم ريمسخ راو نونلا توبشب عرشرم عراسغم لمش
 . «متنأ) ريح عفر لح يف «نؤرعشت ال١ ةلمجو
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 ننكر اب كََفاَماع يرحم د لوعنَأ © ١
0 
 لشخين  © أ

 عراضم لعف : لوقت . بصان يردصم فرح : نأ : سفن لوقت نأ ©
 ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : سفن , ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوضنم 1

 اهدعب امو «نا)»و بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «سفن لوقت»

 .لوقت نأ ةهارك يأ  هلجأل هل لوعفمب قلعتم بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 داري نأ زوجيو رفاكلا سفن يهو سفنألا اهب دارملا نأل «سفن» تركنو

 نع ةبلقنم فلألاو فاضم بوصنم ىدانم : اترسح . ءادن ةادأ : اتريسح اب ©

 . ةفاضالاب رج لح يف ملكتملا ءاي

 ينبم ضام لعف : تطرف . ةيردصم : ام . رج فرح : تطرف ام ىلع ©

 ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحتلملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 /اماا ةلص «تطرفا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  ملكتملا

 لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اماو . بارعالا نم اهل لح ال ةيردصملا
 : ريدقتلا تعضأ ام ىلع : ىنعمب هرسحب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج

 . يطيرفت ىلع

 رورجم هيلا فاضم : هللا . تطرفب قلعتم رورجمو راج : هللا بنح يف ©

 هتاذ يف يأ . هللا قح يف : ىنعملاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 فوذحم فاضم ردقي ميركلا لوقلا اذه يفو ةنسح ةيانك ميركلا لوقلا يفو

 . هللا ةعاط يف تطرف : ىنعملاو . ركذي مل وأ بنجلا ركذ ءاوس

 ينبم ضام لعف : تنك هول ىنعمب ةيلصو : نا . ةيلاح واولا : تنك ناو ©
 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع

 . «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكت
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 قلعتم رورجمو راج : نيرخاسلا نم : ديكوتلل ماللا : نيرخاسلا نمل ©

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم :عمج هنأل ءانيلا مسالا رج ةمالعو «ناك١» ربخب

 , رنج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا»و . درفملا يف ةكرمحلاو نيونتلا

 يف تطرف : ريدقتلا ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو ردقم رج فرحب
 ْ تربتعاو ٠ ءىزهتسم ىنعمب رخاس انأو يأ . يتيرخنس لاح يف هللا ةعاط

 | اهيق فقوتي ال باوجلا نأل مزاج طرش فرح لصألا يف يهو ةيلصو (نا»
 © كلذو امل لمع ال ةليقثلا نم ةففخم «نا» نوكت نأ زوجيو . طرشلا ىلع
 . هي لوعفم بصن لحم يف ىدانملا ةلمجو . باوحلا ف ةقرافلا ماللا دوجول

 © نيل ند نكح ىدعهَلأ ناو لوتس 011100 رواربا 4 لامرب يمه 21
 ! اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةيآلا يف «ىسفن لوقت نأ» ىلع وأب ةقوطعم : لوقت وأ ©

 00 ..هيلع لدي هلبق ام ناو مولغم هنأل لعافلا .رتتساو

 فرح : نا  عانتمال عانتما فرح مزاج ريغ طرش فرح : هللا نأ ول ©
 1 . ةحتفلاب 'ميظعتلل بوصنم نأ مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهريخو اهمسا عم «نأ)و

 : .نيقتملا نم تنكل يل هللا ةياده تبث : هريدقت

 . . 'هقيرط ىلا ييدشرأ : ىنعمب «نأ» ربخ عفر لحم يف ةّيلعفلا ةلمحلا : ئناده ©
 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو '

 ريمض ءايلاو . اهل:لحم ال ةياقولا نون نونلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 0 . هب ءلوعفم بصن لحم يف لصتم

 نم.اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نيقتملا نم تنكل ©

 ىلع ينبع صقان ضام لعف : تنك «ول» باوج يف ةعقاو ماللا . بارعالا

 مسا عفز لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمبضب هلاصتال نوكسلا

 ءايلا مسالا رج ةمالعو . اهريخب قلعتم رورجمو راج : نيقتملا نم «ناك»

 . درفملا يف ةكرحلاو نيؤنتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل

 دكا



: 2 51 0 0 

 4 يبس وحسن هل وأَرَب لا

 0 ا

 . لوقتب قلعتم ةيفرظلا
 عراضم لعف : ىرت . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : باذعلا ىرت ©

 رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 0 طمس هب لوعشم : باطلا يم هريدقت الرج هين ا

 اهمسا : ةرك . أل مدقم ريب نامت رجب راج يل لعفلاب هبشم

 لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهريخنو اهمسا عم «نااو ةحتفلاب بوصنم

 . يعوجر تبث ول ريدقتلا . ةعجر يأ : ةركو «تيلا هريدقت فوذح لعفل

 . ايندلا ىلا ةعجر يل تيل يأ

 صقان عراضم لعف : نورك اوكا . ففطع فرح يهو . ةيببس ءافلا : نوكاف ©

 . انأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو لعافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 . اه لحم ال ةرمضملا ؟نأ» ةلص «نيتسحملا نم نوكأ» ةلمجو

 ءايلا مسالا رج ةمالعو («نوكا» ريخب قلعتم رورجمو راج : نينسحملا نم .٠

 ردصملاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ْ
 مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم اهدعب امو ةرمضملا («نأ» نم لوؤملا

 . قباسلا

 88 َنكلاَ حو تريكيسأَو يك كيا كئءاََم لب 0 4

 : باجتالا ب دصقيو يفلا نع هب باجي هل لمع ال باوج فرح ؛ ىلبي ©

 هيف نأل «يناده هللا نأ ول» سفنلا ناسا ىلع ىلاعت هلرق ىلع أدر انه تءاجو
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 ' لفلا لغ ينم نضام لعف : كتءاج . قيقمت فرح : يتايآ كتءاج دق ©
 ١ -لطتم ريمض فاكلاو بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا. ثينأتلا ءات ءاشلاو
 | حتفلا ىلع ينبم نابسنالا ىنعمب انه سفنلا يأ ىنعملا ىلع - بطاخملا ريمض
 ' ام' ىلع ةرذقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يقايآ ٠ مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 ْ لطتم ريهض ءاياو ةبسانلا ةكرحب لحمل لافتشا اهيومهلظ نم عنم ءايلا لبق
 ْش ' . ةفاضالاب رج لحم يف

 | هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تبذك . ةفطاغ ءافلا : اهن تيذكف ©
 .. حقفلا لع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم.ريمض: ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب
 1 1 . تبذكب قلعتم رورجبو راج :'اهب . لعاف غفر لحم يف

 0 نايرعتو "اهب تبذك» ىلع فطعلا يوارب ناتفوطعم: 'تنكو تربكتساو ©
 | ىلع ينبم صقان ضام لعف «تنكاو اهيلع تربكتساو ىنعمب . اهبارعا
 . اهمسا ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 : هّأل ءايلأ مسالا رج - ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم زورجموإ راج : نيرفاكلا نم ©

 ش . درفملا ةكرخ نم ضرع نونلاو ماس ركذم عمج

 منهو نمل ةدوُفسمُهه هي كا 17 ا ا ل 500 6 0 05319 هم رع امصوم
 ا صاح روكا" تا
 * نراك نم

 قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : موي . ةيفانئتسا واولا : ةمابقلا مودو ©

 : ةمايقلا . فاضم وهو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ىرتب

 : . ةرسكلا هرج ةمالعو .ةفاضإلاب رورجج هيلا فاضم

 لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عزاضم لعف : نيذلا ىرت ©
 حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . اه لحم ال ةتلص هدعب ةيلجفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف

 واولا . :ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضم لعف : هللا ىلع اوبذك ©
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 رورجيو راج (هللا ىلع»و ةقراف فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 «ىرت» تناك نا لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةدوسم مههوجو ©

 «مهاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هوجو . يبلق تناك ْنا ٍناث لوعفمو ةيرصب

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةدوسم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ةيناثلا ةفيرشلا ةيآلا يف تبرعأ : نيريكتملل ىوثم منهج يف سيلأ ©
 نيثالثلاو

 0 نوري مالو وتلا مشكل مين رأَعَاَوفس اَيدْلاهَ امو 4 سور لسوف مال أ هيض مور

 0 ا يل لا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . لقثلل ءايلا ىلع

 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :اوقتا
 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاوقتا» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . يجنيب قلعتم رورجيو راج : مهتزافمب ©
 . مهزرفب وأ مهحالفب يأ . ةفاضالاب

 عوفرم عراضم لعف : سمي . اه لمع ال ةيفان : ال : ءوسلا مهسمي ال ©

 : ءوسلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . ةمضلاب

 . ةمضلاب عوفرم لعاف
 ريمض : مه . ا لمعال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوئزحي مه الو ©

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونزحي . أدتيم عفر لح يف زصفنم
 ربخ عفر لحم يف نونزحي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ةيريسفت ةلمج اهنأل ال لحم ال «اهدعب امو ءوسلا مهسمي الا ةلمجو (مهلا
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 وأ .. مهنع تزحلاو ءوسلا يفتب مهيجني يأ . فنأتسم مالك يهو ةزافملل

 كت 20
 .أدتبلا ريخ : قلاخخ .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظنل : قلاخ هللا ©

 1 : . ةمضلاب عوفرم

 ٠ . افاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجي هيلا فاضم : ءيش لك ©

 : مسا :فيضأ دقو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هنيلا فاضم : ءيش

 ' تانئاكلا عيمج قلاخ يأ . نيوئتلا فذحف «لك» هلومعم ىلا «قلاخ» لعافلا

 ْ . نوكلا يف

 ' لحن يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : ليكو ءيش لك ىلع وهو ©
 ' هيلا فاضم : ءيش . ربخلاب قلعتم رورجيو راج : لك ىلع . ًادتبم عفر
 : .٠ ةمضلاب عوفرم اؤه» ربخ : ليكو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ©« ةرزيفاغ ة توا ماد ييازتك ناو لايزتت زكا + ا
 ؛ ناث ريخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا: ضراألاو تاومسلا ديلاقم هل ©

 | رورجي هيلا فاضم : تاومسلا . ةمضلاب عوفرم زخؤم ًأدتبم :ديلاقم

 : «تاومسلا١ ىلع واولاب ةفبطعم : ضرألاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 نم مالكلاو . ضرألاو تاومسلا نئازخ خيتافم هديب : ىنعمب اهلثم ةرورجم

 . اهديلاقم كلمي يذلا وه اهرمأ ربدمو نئازخلا ظفاح نأل ةيانكلا باب

 نيذلا هللا يجنيو» هلوقب لصتم وه وأ 8 ةيفانئتسا واولا : اورفك نيذلاو ©

 نيقنملا هللا يجني يأ . نيتسلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ةدرازلا «اوقتا

 تا



 لمج نيتميركلا نيتيآلا نيب امو . نورساخملا مه اورفك نيذلاو مهتافبمب

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيضارتعا
 لع ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص : اورفك

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب لهاصتال مضلا

 . ةقراف

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . اورفكب قلعتم رورجمو راج : هللا تايآب ©:
 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : نورساخلا مه كئلوأ ©

 : مه .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ «نيذلا»

 واولاب عوفرم «مه2 ربخ : نورساخلا . ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 ةلمجلاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل
 . «كئلوأ» ريخ عفر لحم يف «نورساخلا مه» ةيمسالا

 © تيجو قاف 1
 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض ْ

 ةزمهو - ةينييزت  ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمحلا : هللا ريغفأ ©

 ىلوأ ناكف هللا ريغ ةدابع يف راكنإلا نأل دبعا وه يذلا لعفلا نود ماهفتسالا ٠

 ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو دبعأب بوصنم هب لوعفم : ريغ . ميدقتلاب
 . مكرمأب دبعأ هللا ريغفأ : هانعمو . هلعفو لوعفملا نيب ةيضارتعا «ينورمأت»

 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 ىنعم يف هنأل 'دبعأ ينورمأت» هلوق ةلمج هيلع لدت اب (ريغ» بصني وأ
 عفرو «نأ» فذحف دبعأ نأ يننورمأت لصألاو . دبعا يل نولوقتو يننودبعت
 يل نولوقت هللا ريغفأو هدبعا يل نولوقت هللا ريغفأ : لوقلا لثم يهو . لعفلا

 . دبعأ نأ يننورمأت هللا ريغفأو هدبعا نأ يننورمأت هللا ريغفأ كلذكف . دبعا
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 : واولا . ةياقولا نوئب ةمغدملا نونلا توبثب عوفرم عراضنم لعف : يئورمأت ©

 ! لحن يف  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو لعاف. عفر لح يف لصتم ريمض
 لوقم - هب لوعفم بصن لحم :يف «هللا ريغ دبعأأ» ةلمجو ! هب لوعفم بصن
 1 . - لوقلا

 . هيف رتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ديعأ ©
 00 . انأ هريدقت ًابوجو

  بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ: نولهاجلا اهيأ ©
 ' , ةيبنتلل ةدئاز (اه)و . ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادأ تفذحو اهيأ اي : هلصأو

 ءو . .اهلحم ال 'يأ» ظفل ىلع ةعوفرم يأل  تعن ب ةفص : نولهاجلا
 فلا ف ةكرشلا نم ضرع ترو اس ركذم عج هلل را علا

 هسا كيقانإةيكستز لطي يقر
 2 ري

 | . قيقحت فرح : دق . ءادتبالل ماللا .. ةيفاننتسا واولا : كيلا يحوأ دقلو ©

 ! رورجتو راج : كيلا . حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : يحوأ

 00 . لعاف بئان عفر لحم يف
 ' ينبمإ لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : ىلا . ةفطابع واولا : نيذلا ىلإو ©

 00 . ىلإب رج لح يف حتفلا ىلع
 ْ . كلبق نم اوناك نيذلا لسرلا ىلا : ىنعمب قلعتم روزجمو راج : كلبق نم © .

 , ٠ بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلض كلبق نم ارناك ةلمو . كوقبس يأ

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملل لصتم ريمض فاكلاو

 أ .مزاج طش فرح : نا  ةنذؤملا ماللا - مسفلل ةئطوم ماللا : تكرشنأ نّل ©
 ' لعف كرحتتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم :ضام لعف : تكرشأ

 ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو . نإب مزج لحم يف طرشلا
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 تكرشأ نئل ىنعمب ةمولعم اهنأل اهتلص تفذحو . لعاف عفر لحم يف حتفلا

 نم اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «تكرشأ نا» ةلمجو هللاب

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيئادتبا ةفوذحملا مسقلا ةلمجو . بارعالا

 . بارعالا نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا باوج : ةلمجلا : كلمع نطيحيل ©

 دسم دس مسقلا باوج وأ . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو

 ينبم عراضم لعف : نطبحي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا . نيباوجلا

 نم اهل لحم ال ديكوتلا نونو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع

 بطاخملل لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عرفرم لعاف : كلمع . بارعالا

 . نلطبيل يأ . ةفاضالاب رج لحم يف

 صقان عراضم لعف : ننوكت . تبرعأ : ماللا . ةفطاع واولا : نئوكتلو ©

 نم اهل لحم ال نونلاو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو بارعالا

 ءايلا مسالا رج ةمالعو «ننوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرساخلا نم ©

 ننوكت يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
 يف ننوكتلو : ىنعملا نوكي نأ زوجيو لمعلا طوبح ببسب نيرساخلا نم
 ةملك تءاج دقو . مهسفنأ اورسخ نيذلا نيرساخلا ةلمج نم ةرخآلا

 كيلا ىحوأ : ىنعملا نأل . عمج مهيلا ىحوملاو درفملا بطاخملل «تكرشأ»

 كيلا يحوأ وأ . اهلثم كلبق نم نيذلا ىلاو كلمع نطبحيل تكرشأ نئل

 . تكرشأ نئل مهنم دحاو لك. ىلاو

 © نيكل دو درو دكألب 11 ! 9 15 يس جر صو ا
 ءاقتلال اهرخآ رسكو فانئكئسالل بارضا فرح : لب : ديعاف هللا لي ©

 ال : ريدقتلا . راصتخالا ليبس ىلع فذح ميركلا لوقلا ينو . نينكاسلا ٠

 دبعاف هيف لصألا نأ ةيوبيس مالك ىضتقم نا ليقو نم ًاضوع لوعفملا ميدقت

 را



 ءادتبالا اوركتتسا ًالوأ ءافلا تعقو (لف ًاراصتخا لوألا لغفلا اوفذح مث هلل

 تراضو لوعفملا اومدقف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب طسوتلا اهنأش نمو اهم
 اهدعب ام هيلع.فطعتلو اهدوجو ىضتقا ًافوذحم كانه نأ .ىلع ةلادو ةطسوتم

 'ميدقتلا راعشا نم مدقت اك رصحلا ةدئاف ميدقتلا ف ةياغلا هذه ىلا فاضيو

 هواو تفذجو نوكسلا ىلع ينبم صقان رمأ لعف : نك. .:ةفطاع واولا : نكو ©
 فوطغم لعفلاو تنأ : هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو نينكاسلا ءاقتلال

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض 'هلعافو نوكسلا ىلع ينبملا «دبغا# رمألا لعف ىلع
 ش 8 تنأ هريدقت

 ايلا 0 'نك١» ربخب قلعتم رورجبو زاج : نيركاشلا نم ©

 . ,درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم نضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 ْ . ىلاعت همعنل نيركاشلا

 1 اهيكلشلاو هك أمات /
 ل نوط عاف ةفنب يول

 'لعف : اوردق . امل لمع ال ةيفان.: ام . ةيفانكسا واولا : هللا اوردق امو ©

 :عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 .ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو لعاف

 : . هللا نوكرشملا ءالؤه ردق ام يأ . ةحتفلا بصتلا

 ارورجم هيلا فاضم : هردق . قلطملا لوعفملا نع بئان:: قح : هردق قح ©

 ارج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ا . هتمظعو هريدقت قح هناحبس هوردق ام يأ . ةفاضالاب

 لح يف اهدغن ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : هتضبق ًاعيمج ضرألاو ©
 'يأ ضرألل ديكوت : ًاعيمج . ةمضلاب عؤفرم أدتبم : :ضرألا . لاح بصن
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 هلوقو ًاعيمج هلوق ليلدب نوضرألا يأ اهعمج ضرألاب دارملاو . اهلك

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : هتضنق . تاومسلاو

 . ةدحاو ةضبق نهضبقي هتضبق تاوذ وأ . هكلم يأ ةفاضالاب رج

 لماعب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم : ةمايقلا موي ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو نهضبقيب يأ هتضبق

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 برعتو «ةتضبق ضرألا» ىلع واولاب ةفرطعم : تاموطم تاومسلاو ©
 . ًاربخو أدتبم يأ اهبارعأ

 ريمض ءاهحلاو . تاومسلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هديمدي ©

 نأ مسقأ هنأل همسقب تايئفم تاومسلاو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . هتردقب يأ : هنيميبو اهينفي

 ةنماثلا ةميركلا تايآلا يف تبرعأ : نوكرشب امع ىلاعتو هتاحيس ©:

 نم نيتسلاو ةنماثلاو لحنلا ةروس نم ىلوألا ةيآلاو . سنوي ةروس نم ةرشع
 8 صصقلا ةروس

 ند كلامك ناوطتلا ذا ويبتك رولا 1
 ا

 لوهجملل يئبم ضام لعف : خفن . ةيفانئكسا واولا : روصلا يف خفنو ©

 فوذحملا لعافلا بئانب قلعتم رورحيو راج : روصلا يف . حتفلا ىلع ينبم

 موي خفنو ىنعمب ةدحاو ةخفن روصلا يف خفنو يأ . مولعم هلأل ًااصتخا
 تفذحو . ثعبلا روشنو ةمايقلا موي لولح نع ةيانك يهو . قوبلاب ةمايقلا
 . اهيلع «ىرخا» ةلالدل «ةخفن»

 ىلع ينبم ضام لعف : قعص . ةيببس ءافلا : تاومسلا يف نم قعصف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . تايف ىنعمب حتفلا
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 . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف . لعاق

 . !اهبارعا برعتو «تاومسلا يف نما ىلع واولاب ةفيطعم : ضرألا يف نمو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: نم . ءانثتسا ةادأ : هللا عاش نم لا ©

 !«ءاشا عم نآرقلا يف فذحلا ريثك وهو .«ءاش) لوعفم فذحو . بارعالا

 . دعب انيف مهتتامإ هللا ءاش نم الإ : ىتعمب

 . ايبارعإ برعتو روسلا يف خفن» لع معب ةفوطعم : ىرخأ هيف خفن مث ©

 - ةفض وأ :رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفزم لغاف بئان : ىرخأ

 ش . ىرخأ ةخفن هيف خفن مث يأ . فوذحملا لعافلا بئانل 'تعن

 اهل لحم ال ةيفانئتسا اًهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيفانثتسا ءانلا : مايق مه اذاف ©
 نيملظ : مه . هل لحم اال (ةءاجف فرحا ةيئاجف : اذا . بارعالا نم

 : ىنعمب ..ةمضلاب عرفرم «مه» ربخ : مايق . لعابف غفر لحم يف لصفنم
 . ءايحأ مه اذاف

 !لحم يف وأ مايقل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةيلعفل هلأ ةلمجل :٠/ نورظني ©

 ٍتبنب عوفرم عراضم لعف يهو . ربخ دعب ربخ مه أدبملل ٍناث ربخ عفر

 ٠ ةورظتتي يأ لعاف عفر ل يف لصتم ريمسض وارلاو نونل

 . هملايا ىو بتكحلاع ضو هيرو فال يقسو 4 , ١ تلاه صرع جمد ور
 3 3 20 ١ 1 3 9 ركب

 :حتفلا: ىلع :ينبم ضام لعف : تقرشأ ةفطاع واولا : ضرألا تقرشأو ©
 (لعاف : ضرألا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو
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 رورحم هيلا فاضم : بر . تقرشأب قلعتم رورجبو راج : اهبر رونثي ٠

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهو . فاضم وهو ةفاضالاب

 زع همسا ىلا ةفاضا هّنأل نآرقلاو قحلل رونلا هناحبس هللا راعنتسا ةفاضالاب

 هرشنب اهنيزي هنأل اهيلا همسا ةفاضاب ضرألا فرشو لدعلا قحلا وهو لجو

 ش . هلدع اهيف

 ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : عضو . ةفطاع واولا : باتكلا عضوو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : باتكلا . حتفلا ىلع

 .اهلثم برعتو «عضو» ىلع واولاب ةفرطعم : ءادهشلاو نيببنلاب ءيجو ©

 رج ةمالعو !ءيج؛ لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف رورجيو راج : نييبتلاب
 .درفملا يف ةكرحلاو نيرئتلا نم ضوع نرنلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا
 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «نييبنلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ءادهشلاو

 .ةرسكلا

 لحم يف ناكم فرظ : نيب «ءيج» بارعا برعت : قحلاب مهنيب يضقو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)او فاضم وهو لعاف بئان عفر :

 فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب

 يفقب ًاقلعتم ناكم فرظ «نيب» نوكت وأ . قحلاب ًاسبتلم ءاضق : ريدقتلا

 . لعاف بئان عفر لحم يف «قحلاب» رورجملاو راجلاو

 بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوملظي ال مهو ©:
 . اهل لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . لاح

 ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظي
 .«مهق ربخ عفر لحم يف «نوملظيال» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 -ِ سو < واو ود تر و

 0 َنوعسي ا راضأ وهو تلميع فل يقوو 07

 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تيفو . ةفطاع واولا : تيفوو ©

 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو
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 .هيلا فاضم : سفن . ةمضلاب عوفرم.لعاف بئان : تلمع ام سفن لك ©

 :ضام لعف : تلمع . ةيردصم : اما. ةرسكلا هرخ ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 اهدنغب امو «اماو . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 :هيف رتتسم يمض !تلمعا لعافو : هب لوعفغم بصن لحب يف ردصم ليوأتب
 ٍنم اه لع ال ةيردصلا ءاسن ةلص «تلمعا ةلمجو . يه : هريدقت ًاناوج
 . اهلمع : ' ريدقتلا ٠ بارعالا

 . ايم عقر لع يف لصفتم ريم :اوه ةيفانكتسا واولا : ملعأ وهو ©

 :- نيؤنتلا - فرصلا نم عونمم هلأل نوني ملو .ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : : ملعأ
 « لمفلا ةزويو - لف ل |يضفت ةغيص هن

 الآ

 ةلمجو . لعاف عفر لح يف لصعم ريم واولاو نرد توبشب عوفرم
 : اهألت امو (اماو . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نولعفي»

 . نأ زوجيو .٠ ملعأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 ةيلغفلا ةلمجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالرصوم سا ام» نوكت

 , بوضنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو بارعالا نم اه لحم ال هتلص

 . هنولعفي يأ هب لوعفم هنأل لحملا

 20 اتق اهوُءاَجدِ صولا 1 /لاويِسَو

 مودي هع دلني ت زر كورلا برع كو
 باقل دو تح كو [ب ال6 ذك تم مودي

 ىلع ينبم :لوهجملل ينبم ضام لعف : قيس . ةفطاع واولا : نيذلا قيسو ©
 ١ لعاف بئان عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا
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 لعف يهو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك ©'
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . قيسب قلعتم «منهج ىلا» اهدعب رورجملاو راجلاو ةقراف فلألاو لعاف

 ةحتفلا هرج ةمالعو ىلإب رورجب مسا : منهج . رج فرح : ًارمز منهج ىلا ©
 ةبوصنم : ًارمز . ةفرعملاو ثينأتلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب
 . تاعامج يأ «اورفك» ريمض نم لاح يهو . ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 لبقتسي ال فرظ : اذا . ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح : اهوءاج اذا ىتح ©

 قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم

 واولا . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوءاج . هباوجب

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض !اه)و . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛اهوءاج» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم
 . فرظلا ٠

 .بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اهباويأ تحتف ©

 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تحتف

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : باوبا . بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا
 ١ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا : اهقتئزخ مهل لاقو ©

 رورجملاو راجملاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و رج فرح ماللا
 رج لحم يف لصتم ريمض «اه)و ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنزخ . لاقب قلعتم

 . ةفاضالاب

 فرح : مل . ماهفتسا ظفلب - فينعت - عيرقت ةزم» ةزمهلا : لسرر مكتأي ملأ ©
 فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف : مكتأي . بلقو مزجو يفن
 مضلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةلعلا فرح هرخآ

 لعاف : لسر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 . لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم
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 'ميملاو . لشزل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكنم : نولتي :مكنم ©
 '. لئمرل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نؤلتي . روكذلا عمج ةمالع
 !تبستكإ دنق نوكت اهفصو دعب اهنأل لسر نم لاح بصن نحم يف وأ

 لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لمف يهو .فيرعتلا
 1 . لعاف عفر

 عمج ةمالع ميلا . نولتيي قلعشم رورجتو راج ؛ مكبر تايآ مكيلع ©

 اةحتفلا نم“ ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تايآ .روكذلا
 :ةفاضالاب زورجم هيلا فاضم : مكبر . ملاسلا ثنؤملا عمججب قحلم هنأل

 ا نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو

 ْ : روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف

 . اهبارعا برعتو ؛نولتي؛ ىلع واولاب ةفوطعم : ءاقل مكنورذنيو ©

 ةماعلا لأ هب لوعفم بصن لح يف  نيبطاخملا ريملغ - لصتم ريمض
 هلصأو . ةخيتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : اقل . روكذلا عمج

 ' (ءاقلا» نوكت نأ زوجيو . اهيلا هسفنب لعفلا يدعو «نما» ؛تفذحف ءاقل نم

 !نأ نم مكنورذنيو : ريدقتب ردصملا ىلع وأ ةينامزلا ةيلفرظلا ىلع ةبوضصنم
 ْ . ءاقل اوقتلت

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فانضم : اذه مكموي ©

 ميلا ةفاضالاب رج لع يف ملا لع ليما نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 ؛ةفص, رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : | ذه , روكذلا عمج ةمالع

 00 00 . مويلل

 :بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانتتسإ ةلمجلاو «اورفك» بارعإ برعت : ىلب اولاق ©
 هب باجي احلا لمع ال باوج فرح هنأل معن يأ ::ىلب . ماهفتسا باوج اهنأل
 0 .. باجيالا هب دصقيو يفنلا نع

 : تقح . هل لمنع ال كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز اولا : تقح نكلو ©

 . ةنكاسلا ثينأتلل ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
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 رورجم هيلا فاضم : باذعلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : باذعلا ةملك ©.

 . باذعلا همساب تبجو : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . ثقحب قلعتم رورجبو راج : نيرفاكلا ىلع ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 دات ََو 1و دم
 © 3ك اوم َنكِْفاهفَندبَحمسحَب وااو دلي "71

 ةكئالم مهل تلاق يأ . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق ©

 . باذعلا

 يهو . لعاف بئان عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : منهج باوبأ اولخدا ©

 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 بوصنم هب لوعفم : باوبأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : منهج . ةحتفلا هيصن ةمالعو

 .فيرعتلاو ثينأتلل «نيونتلا» فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

 اهتآل ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «اولخد|١. ريمض نم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 رورجمو راج : اهيف . درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 . مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سئب . ةيفانثتسا ءافلا : نسئبف ©

 ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم «سئبا لعاف : نيربكتملا ىوثم ©

 ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيربكتملا . رذعتلل فلألا 1

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 ىنعمو منهج نيربكتملا ىوثم سئبف : هريدقت فوذحم مذلاب صوصخملاو

 لسرلا عابتا نع نيعفرتملا لزنم وأ ةماقا لحم ءاس يأ !نيربكتملا ىوثم سئب»

 وأ سنجلا مالب فرعم مسا «سئي» لعاف نأل سنجلا مال «نيربكتملا» يف ماللاو

 . هلثم ىلا فاضم
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 ها امو ا 1 انئايزاََسك 070 اسواق ” ريو اس و َحَد 7-3 م 3 ! تروق ل مس
 ١ © نراك اعلم ليكم هني

 ر . نيعبسلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارعا 1 ةميركلاةيآلا هذه ©
 ' نييئاغلا ريهض «مهلو فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . حصألاو . ةدئاز نوكت نأ زوجي «تحتفو» يف واولا . ةفاضالاب رج لحم يف

 ةفص'ىف هنأل فذح (مناو . فوذحم «اذا»  ءازج -باوجو . ةفطاع ابتوك
 ؛ ىتح ليقو . فصولا هب طيحي ال ءيش هنأ ىلع هقذحب لدف ةنجلا لهأ باوث
 ' ىتحخ : ريدتقلاو . اهباوبأ حتف عم يأ : اهباوبأ تحتفو اهوءاج اهوءاج اذا

 ! ةلمخلاو ةيلاح واولا نوكت ريدقتلا اذه يفو . اهءاوبأ تحلتف دقو اهوءاج اذا

 ش . ًالاح بصن لحم يف : اهدعب

 ! ريخب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكيلع مالس ©
 : ىنعمب مكيلع هللا نم مالس يأ ١ روكذلا عمج ةمالع ميملاو أدتبملا

 ريسفتلا لع . هللا نمب ةفوصوم اهنأل ةركتلاب ءادتبالا زاجو .ةمالسلا

 : د لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ؛مكيلع مالس» ةيمسالا ةلمجلاو

 اتلا ؛. كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم:ضام لعف : متبط ©

 | ميمو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 : . اياطنلا ثبحنو يصاعملا سند نم مترهط يأ ٠ روكذلا عمج ةمالع

 .نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولخدا . ةيببس ءافلا : اهولخداف ©

 ' . لغاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاغفألا نم هعراضم
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض "اهو

 : هلأل ايلا هيضن ةمالعو «اهولخدا» يف عفرلا ريمض واولا نم لاح : نيدلاخ ©

 , ًاببسمأ ةئللا لوخد لعج يأ . درفملا نيونت نم ضوع نؤنلاو ماس ركذم عمج
 00 . ةراهطلاو بيطلا نع
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 د ها هدهو اقدصوِر يدم اواو
 7 موس 2و

 ٠ تا 2 اارجامعم ءاش كيح
0 

 . اولاقو ةنحلا اولخدو : ريدقتب فوذحم رمضم ىلع ةفطاع واولا : اولاقو ©

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : هللا دمحلا ©

 ربخب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمحلا
5 

 . ًادتبملا ْ

 - ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هدعو انقدص :يذلا ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : قدص . ةلالجلا ظفلل - تعن

 - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 بوصنم ناث هب لوعفم : هدعو . لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع
 ققح : ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ةلص (هدعو انقدص ٠» ةلمحو . ماركلا لسرلاهباندعو يذلا هدعو انل

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 يأ . اهبارعإ برعتو «هدعو انقدص» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرآلا انثروأو ©
 . هيف رقتسا يذلا ناكملا

 لعف : أوبتن . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةنجلا نم أويتن ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 . لزنت وأ نكسن يأ . أوبتتب قلعتم رورجمو راج : ةنجلا نم . نحن

 قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ءاشن ثيح ©
 رج لحم يف «ءاشن» ةلمجو «أوبتنا بارعا برعت : ءاشن . فاضم وهو أوبتنب

 . فرظلا دعب اهعرقول ةفاضالاب
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 الاس ركذم عمج هلأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : 7 ؛ يكماعلا ©

 ,معتف :: هريدقت فوذحم صوضخملاو . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو
 نأل ١ سئجلل «نيلماعلا» يف ماللاو . مهرجأ باط يأ ةنجلا نيلماعلا رجأ
 . هلثم ىلا فاضم وأ سنجلا مالب فرعم «معن» لعاف

 رس دي ل ا يوطاسل ل آى ا تدم در

 0 ندا ةكاللا كر مو 0

 8 تيك رو 2520 0

 | هعفر ةمالعو :عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيفانعسا واولا : ةكئالملا ىرتو ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمفلا

 ش .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةكئالملا ٠ تنأ

 ماس ركذم عج هل ءايلا هبصت ةمالعو بوصنم ةكئالملا نم لاح : نيفاح ىلإ

 ْ . درفملا نيؤنت نم ضوع نونلاو

 هيلا فاضم : شرعلا . نيفاحب قلعتم رورجبو راج : شرعلا لوخ نم ©

 شرعلاب ٍنيقدحم وأ نيطيحم : ىنعمب ةربسكلا ةرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم
 ' ةدئاز انه «نم»و . هنم.اوبرق يأ اورادتساو هب اوفاطأ يأ : هلوح اوفح نم

 0 . ديكرتلل
 ' عرابضم لغف يهو . ةيناث ًالاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوحيسي «©

 هللا .نوهزني يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 0 ٠ هلناحبس هنونسدقيو بئاوشلا نع

 ! ريمض نم ةفوذحم لاحب وأ نوحبسيب قلعتم رورجمو راج : مهير دمحب ©

 : هرج ةمالعو ةفاضآلاب رورجم هيلا فاضم : بر .:نيدمابح يأ «نوحبتسيا
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهاو . :فاضم وهو ةرسكلا
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 . نيتسلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : قحلاب مهنيب ىضقو ©

 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . ةفطاع واولا : ليقو ©

 . هللا دمحلا اولاقو قحلاب مهنيب يضقو يأ

 عوفرم أدتبم : دمحلا . لعاف بئان عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : هلل دمحلا ©

 . أدتبما ربخب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هلل . ةمضلاب

 ةرورجم هنم ًالدب نوكت نأ زوجيو ةلالجلا ظفلل - تعن - ةفص : نيملاعلا بر ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا . فاضم وهو ةرسكلا اهرج ةمالعو

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو
 . درفملا
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 # .رفاغ» نمؤملا ةروس بارعإ »©

 ١ مح ©

 : ةميرك روس يف اهبارعاو اهحرش قبس روسلا ضعب ؛ اهب أدبت يتلا فرحألا هذه ©

 : فلأ ةلامإب ءىرق : مح : يرشغزلا هلاق ام ركذأ حاضيالا يف ةدايزو ةقباس

 . ءاقتلال كيرحتلا حتفلا هجوو اهحتفو ميملا نيكستبو !. اهميخفتو اح

 راهضاب بصنلا وأ . فيكو نيأ : وحن « تاكرحلا فيحخأ راشثيإو نينكاسلا

 نزو ىلع اهنأو فيرعتلاو ثينأتلل فرصلا نم عنمو . أرلقا : هريدقت لعف

 . ليباهو ليباق وحن يمجعأ

0 06 
 تال ريدر وفم تكا ليزت

 '  نآزقلا يأ باتكلا لازنا يأ . ةمضلاب عوفرم أدتبنم : باتكلا ليزنت ©

 ' هجوأ كانهو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا

 . «رمزلا» ةروس نم ىلوألا ةيآلا يف تبرعأ ىرخأ

 . نموه : هريدقت فوذحم أدتبم ريخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلئا نم ©

 : نوكي وأ «ليزنت» ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ؟هللا نم وه» ةينمسالا ةلمجملاو .هللا
 1 ..باتكلا ليزنت اذه : هريدقت ًافوذح أدتبم ربخ عفر لح يف «ليزنت»

 . امهر ةمالعو نارورجم ةلالجلا ظفلل - ناثعن .ناعفُص : ميلعلا زيزعلا ©

 زيزعلل  ًاتعن  ةفص (ميلعلا» نوكي نأ زوجيوةرسكلا
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 وهاإهلإال لوطا ىو باكادير بلا لاو يدر <”
 ©« ياو

 ةفرعم هلأل ةمضلاب عوفرم ةلالجلا ظفلل - تعن -ةفص : بئذلا رفاغ © '

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بنذلا . مالو فلأب فرعم ىلا هتفاضاب

 ليقو . بنذلا رفغ دق يأ بنذلل رفاغلا ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو
 ظفل نم ًالدب نوكتف . بنذلا رفغي ىنعمب ةفرعم تسيلو ةركن ةملكلا
 . هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي.: لثم . ةلالجلا

 رفاغ» بارعإ برعت : لوطلا يذ باقعلا ديدش بولا لباقو ©

 «باقعلا ديدش» : ادعام . لدبلاو تعنلا بارعالا يهجو ىلع يأ «بنذلا

 . ةهبشملا ةفصلا باب نم هلأل هباقع ديدش هريدقت ةركن اهنأل لدب يهف

 . ةفاضم يهو ةسمخلا ءامسالا نم اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو ةرورجم «يذ»و

 عملا ةدافا يهو ةقيقد ةلأسم يأ ةتكن اهيف : لبق «لباقو» يف واولاو

 تاعاطلا نم ةعاط هل اهبتكيف هتبوت لبقي نأ نيب نيتمحر نيب بئاتلا بنذملل

 امأ . لوبقلاو ةرفغملا عماج لاق هنأك بنذي مل نأك بونذلل ةءاحم اهلعجي نأو

 . لضفلا : ىنعمب «لوطلا»و . بات : ردصم وهو ةبوتلا وهف «بوتلا»

 ىلع ينبم اهمسا : هلا (َّنا» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال: وه الإ هلإ ال ©
 ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ءانثتسا ةادأ : الا . بصن لحم يف حتفلا

 هيف تلمع امو ؛ال) عضرم نأل ؛هلإ ال١ عضوم نم لدب عفر لحم يف ختفلا

 . ابوجو فوذحم «ال» ربخو . ءادتبالا ىلع عفرلا

 عوفرم رخؤم ًادتبم : ريصملا . مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : ريصملا هيلإ ©
 يف هريصملا هيلا» ةلمجو اوه الا هلإ الا ةيمسالا ةلمجلاو . عجرملا يأ ةمفلاب

 . هلل ناتفص رج لحم

 ب ؟؟ال-



 0 025000 سا ءفلدَم 5
 ش ' عهفرم عزاشم لمف لداجي . اه لمعال ةينان : هللا تايآ ف لداجي ام ©

 : : ةلالجلا ظفل هللا . لداجيب قلعتم رورجيو راج :أ تايآ يف . ةمملاب

 ْ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ' ينبم لوصوم : مسا : نيذلا . ال لمع ال رصح ةادأ : اورفك نيذلا الإ ©
 هلاضتال مَضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . لعاف فر لحم يف حتفلا ىلع

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 1 يارمالا نم اذ لع ال لوصولا ةلص اورفكا

 ا لصتم ريم فاكلاو هرسخآ نوكس . هيزج ةمالعو الب موزجم

 00 .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 ١ رج لاف نياغلا يمض مهاو ةمضلاب عيفرم لعاف دالبلا يف مهبلقت ©

 ا . مهبلقتب قلعتم رورجبو راج :: دالبلا يف . ةفاضالاب

 نم اه لع ال كاملا تينا هت ءاتلو عتفلا لع ينبم سئام لعش : تبذك ©
 . بارعالا

 1 لم يانا بص «مهو تبكي قلت الم فو حوت موق مهليق ©.

 ' يأ مهلبق تدجو : ىنعمب . ةفوذحم لاحب قلعتي نأ زوجيو : ةفاضالاب رج
 ' ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : حون . ةمضلاب عوفرم لعاف : موق . مهتقبس
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 فذحو ( ممأ) ىنعمب لعافلا نأل لعفلا ثنأ دقو . ةرسكلا هرج ةمالعو

 . لسرلا تبذك يأ . مولعم هنألو ًاراصتخا لوعفملا

 . اهلثم ةعوفرم «حون موق١ ىلع واولاب ةفوطعم : مهدعب نم بازحألاو ©

 ريمض ؛مهلو . بازحألا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : دعب نم
 . مهونصانو لسرلا ىلع اوبزحت نيذلا يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . مهريغو نوعرفو دومثو داع مهو

 بارعا برعي : اهدعب امو . ةفطاع واولا : مهلوسرب ةمأ لك تمهو ©

 ريمض «مهلو . تمهب قلعتم رورجمو راج : لوسرب . حون موق تبذك»
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 نأب بوصنم عراضم لعف : هودخأي . ليلعتلل رج فرح ماللا : هوذخأيل © '

 يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم

 ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاملا, لعاف عفر لحم

 «نأ»و . بارعالا نم ال لحم ال ةرمضملا 4ْنَأ» ةلص : هوكلبي يأ (هوذخأي»

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحع يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولداج . ةفطاع واولا : لطابلاب اولداجو «© '

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال

 .. فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل ةفصب قلعتم رورجمو راج : لطابلاب

 لاحب قلعتي نأ زوجيو . لطابلاب ًاسبتلم وأ ًانرتقم ًالادج اولداجو : ىنعمب
 . ناهرب وأ ةجح لك نيلطبم وأ نولطبم مهو اولداجو : ريدقتب ةفوذحم

 قلعتم رورجمو راج : هب «اوذخأيلا بارعا برعت : ٌقحلا هيب اوضحديل ©

 : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قحلا . اوضحديب :
 . قحلا مهلادجي وأ لطابلاب اوليأي وأ اولطبيل

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : تذخأ . ةيببس ءافلا : مهقتذخأف ©

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحشم ا عفرلا ريمضب
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 . هب لوعفم بصن لحم يف ؛نيبئاغلا ريمض (مهاو

 ىلع: ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفائثتسا : ءافلا : باقع ناك فيكف ©

 ةمضلاب عوفرم اهمسا.: باقع . مدقم «ناك» ربخ بصن لحم يف حتفلا

 : ةكرحلا وه يتلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم غنم هرخخآ ىلع ةردقملا

 ةريكلاب ءافتكاو أ لاصتخاو ًاطخ ةفوذحلا ءايلاو . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلادلا

 : . علا لع ينبم صقان سام لعف ةناكاو . بيجعتلا

 ١ راكبا تنزا رك لا ةرنكتتسللا كت 5
 : ثاحصأ . نيثالثلاو ةثلاثلا ةيآلا . نسب لوس يف تيرصأ ةسيركل ةيآلا ذم ©

 ؛ هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : راثلا . ةمضلاب عوفرم («نأل» ريخ ١

 د ليوأتب» عفر لح يف اهربخو اهمسا نم اهني يف امو «نأ»و . ةرسكلا

 ةرفكلا ىلع بجو . بوجولا كلذ لثم يأ «كبر ةملك» نم لدب (ردصم

 . ليلعتلا مال فذحب بصن لحم يف وأ رانلا باحصأ نم مهنوك

 نوم ِهْيَتدج تو 17-2 ا /
 هم دكر هد

 ىو ةمحر ع وشك حس وايراونما لل َقوفْفَكَعَيَوِ

 » ريا ْمَوكك افا َنيِدْلرفْغَت آو د.

 عفر لحم يف حتفلا ىلع يبم لوصوم مسا: شرعلا نولمحي نيا نيذلا ©
 : يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمحي .

 ةلمحو . ةعاقلا هيصن ةمالعزل بصك هب لادقم + قرعلا .٠ لعاف عفو لع

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «شرعلا نولمحي»

 . لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطانع واولا : هلوح نمو ©

 ار



 رمضمب قلعتم ناكم فرظ : هلوح «نيذلا» عوفرم ىلع فوطعم هنأل عفر

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو . هب ةطيحملا تاهجلا نم رقتسا نم : ىنعمب

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص «هلوح رقتسا» ةلمجو . ةفاضالاب

 عوفرم عراضم لعف يهو «نيذلا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوحيسي © ١

 ةكئالملا : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تويشب

 فذحو .٠ ةبئاش لك نع مهر نوهزني مهنم هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا
 . مولعم هنأ (نوحبسيلا لوعفم

 «نوحبسي' ريمض نم لاحب وأ نوحبسيب قلعتم رورجمو راج : مهير دمحي ©
 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيال فاضم : بر . نيدماح : ريدقتب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو فاضم وهو

 راج : هب . اهبارعا برعتو «نوحبسي» ىلع واولاب ةفوطعم : هم نونمؤدو «©
 . نونمؤيب قلعتم رورجبو

 : نيذلا . رج فرح ماللا 'نونمؤي» بارعا برعت : نيذلل نورفغتسيو © ٍ

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . اه لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . نورفغتسيب

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذمآ ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 : هلصأو . ميظعتلا ليبس ىلع ىدانملاب ءافتكا ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : افير ©

 - لصتم ريمض (اناو . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ائبر اي

 نولوقي يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض

 لحم يف وأ . نورفغتسيل ريسفت اهنأل عفر لحم ين «نولوقي» ةلمجو «انبر»
 , انير نيلئاق ىنعمب لاحلا لع بصن

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ءيش لك تعسو ©

 : لك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا
 رورجم هيلا فاضم : ءيش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
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 : ءىش لك كملعو كتمحر تعسو ىنعمب' . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 ةمحرلا بحاص ىلا لعفلا دنسأف . كملعو كتمحر ءيش لك عسو لصألاو

 لك, ناعساو ملعو ةمحر. هناحبس هتاذ. نأك زجيمتلا لع ناسالا بصنو ملعلاو

 ا . اهارغا برعتو «ةحر» ىلع

 ' ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو عرضت لعف : رفغا . ةيببس : ءافلا : رقغاف ©
 ا . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 ةقوطعم : اوعبتاو «اونمآ نيذلل» بارعا برعت : : اوعبتاو اوبات نيذلل ©

 . اهبارعا بربعتو «اوبات» ىلع واولاب

 ' ينبم لصتم ريمض. فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنُم هب لوعفم : كلييس ©

 : . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 | فاذح لغفلا ءانب ةمالعو . اهبارعا برعتو «رفغا» ىلع ئاولاب ةفوطعم : مهقو ©

 ...لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلو:. ةلعلا فرح هرخآ

 ا . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاذ ةرسكلا تيقيو

 :' ميحجلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ميحجلا باذع ©

 ا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ةرورجب هيلا فاضم

 007 ل جوا سم 117 2 1 ل و 2
 َمِهِإَباَ ع 7 20 تجمل اب /

 يرام كَ يردك نوذأت 1 مه هوا 3
 (ميحجلا باذع مهقو انبر» بارعا برعت : ندع تانج مهلخدأو انير ©

 هرخخآ نوكس «لخدأ» لعفلا ءانب ةمالعو . ةقباسلا ةئميركلا ةيآلا يف ةدراولا
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 ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا «تانج» بصن ةمالعو

 . ةكئالملا ءاعد وه لوقلاو . ةماقالا «ندعاو . ملاسلا

 ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهتدعو يسخلا ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تدعو . تانجلل - تعن

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتل ا عفزلا

 ةلص «متدعو» ةلمجو . هب لوعفم بصن لخن يف نيبئاغلا ريمض ؛مهلو

 ةفوذحم لوصوملا ىلا ةدئاعلا ةلصلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا
 . اهب مهتدعو يتلا يأ . ةمولعم ابنأل ًاراصتخا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : حلص نمو © ٠

 «مهتدعول يف وا «مهلخدا» يف «مه» نيبئاغلا ريمض ىلع ةفوطعم بصن

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :حلص
 دئاعلا راجلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «حلص» ةلمجو . وه

 . اهل حلص نمو : ريدقتب ًاراصتخا فوذحم «يتلا» لوصوملا ىلا

 «نم» لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : مهئابآ نم ©

 ريمض !«مهاو . ينايب رج فرح ؛نماو مهئابآ نم مهنوك ةلاح ريدقتلا

 . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا

 نابرعتو «مهئابآ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مهتايرذو مهجاوزأو ©

 . اهارعا

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : تئأ كنإ © |

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :تنأ .هنا» مسا بصن لحم يف حتفلا
 . 4«كنا١ يف ريمضلل ديكوت بصن

 ةمالعو ناعوفرم ربخ دعب ربخ يأ عباتتلا ىلع نإل ناربخ : ميكحلا زيزعلا ©
 . ةمضلا اههعفر

 ا "##ا



 َوُهَلِإ ةودتمب دقق زوج يصل "و نايس مهفو 6 1 قرسو - ودب . ا كك م مو

 © كيو
 فالح ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءاعد لعف : يق ١ ةفطاع راولا : مهقو ©

 رتتسم ريمض لعافلاو . ةفوذحملا ءايلا ىلع لدت ةرسكلاو ةلعلا فرح هرمخا

 هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف
 1 . مهيمحاو : ىنعمب . لوأ

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعنم : تائيسلا ©
 فالحف تائيسلا ءازج وأ . تابوقعلا يأ . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 .. هماقم هيلإ فاضملا ميقأو :بوصنملا فاضملا

 ىلع ينبم مناج طرش مسا : نم . ةفطاع واولا : تائيسلا قت نمو ©

 دعب كيلرعملا ىلا يدعتلا لعفلا نأل مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا

 ةمالعو 'نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : قت . يناثلا هلوعفم فوتسي مل

 : هريدقث ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح ةرخا فذح : همزج
 . تائيسلا ءازج همحت نمو : ىنعمب . تبزعأ : تائيسلا . تنأ

 قب قلختم ةحيتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ذئموم ©
 كزرحو ةقاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا «ذا'و فاضم وهو
 هئوكس .: نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا

 لمع يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو فاضم وهو نيونتلا ثوكسو

 ١ . تائيسلا قت ذئموي : نيدقتلا . ةفاضالاب رج

 لج يف ناب فقم دقب قوبسم عئاج رع بارجب :ةلمجلا : هتمحر دقف ©

 . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعاقاو ءافلا . نمب مزج
 يطع مال كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 يبصن لع يف لصتم ريغ ءاغاو لمان عفو لع يف ميلا لع نيم لصشم
 . هب لوعفم

 تك



 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانثتسا واولا : كلذو ©

 : وه «كلذ» ربخ عفر لحن يف : ةيمسالا ةلمجلا : ميظعلا زوفلا وه ©

 . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ زوفلا . ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 وعمد ْذإ مكس هوك رش اتقل نواح نذل َنِ ١

 8 تركك مإلاَلِإ

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا ّنإ ©
 . «نِإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك ©

 لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . ةقراف فلآلاو

 ينبم عراضم لعف يهو «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوداني © 1

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم لوهجملل ش
 . مهل لاقيو . ةمايقلا موي مهيلع ىداني يأ 1

 هللا . ةمضلاب عوفرم ادتبم : تقم . ديكوتتلاو ءادتبالا مال ماللا : هللا تقم ©
 تقل : ريدقتب . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ءافتكا «مكسفنأ) لوعفملا نع ينغتساف مكسفنأ مكتقم نم ربكأ مكسفنأ هللا

 ربكا هللا تقمل ةيلعفلا ةلمجلاو مكيلع هللا بضغ ىنعمب . ةدحاو ةرم اهركذب

 نأل نودانيب وأ مهل لاقي رمضملاب  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف

 تقمو نم ربكأ نآلا مكايا هللا تقمل : هانعم : ليقو . لوقلا ىنعمب ءادنلا

 راكنإلا غلبأ عضوم يف عضوف ضغبلا عاونأ دشأ : تقملاو . ضعبل مكضعب

 . ةدشأو
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 فرصلا نم عونمت هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبلا ٍربخ : مكتقم .نم ربكأ ©

 . اريكأب قلعتم رورخمو راج. : مكتقم نم . لعفلا تزوبو ليضفتلا لعفأ

 رج لح يف مضلا ىلع ينيم - نيبطاخملا ريمض لصتم ريمض فاكلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

  ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «مكتقم» ردصملل هب لوعفم : مكسفنأ ©

 : "0 كتقما يف تبرعأ (مكاو

 . هللا تقمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : نوعدت نإ ©

 ةفاضالاب رج لحم يف «نوعدت» ةلمحو «نودانيا بارعا برعت : نوعدت

 . (ذإ) فرظلا دعب اهعوقول

 تايللا يف لوخدلا ىلا : ىنعمب . نوعدتب قلعتم رورجيو راج : ناميإلا ىلإ ©

 واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نورفكت . ةفطاع ءافلا : نورفكتف ©
 . ةوعدلا هذه نوضفرتف يأ . لعاف.عفإ لحم يف لصتم ريمض |

 5 انتا نيش تزينت نسما تمارا ١١ را أ _ 2 2 2-6
 لَهَف

 2 2 ٍليِيَسْنُم جورلا]إ لَه

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 1 . ةقراف فألاو لعاف عفر. لحم: يف

 هبصن ةبالعو بوصنم وهو اثير اي : هلصأ ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : انير ©

 لصتم ريمض (اناو 8 ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادأ تفذحنو فاضم وهو ةحتفلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض -

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلغفلا ةلمجلا : نيتنثا انتمأ ©

 ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : انتمأ

 ريمض د لصتم ريمض «اناو . لعاف عفر لحم يف ختفلا للع ينبم لصتم ريمض
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 نع ةبئان : نيتنثا ا ل صك ىلع ينجم - نيملكتلا

 ةمالعو فبوصنم نبتت د امإ : ريدقتب هل ديكوت وأ - قلطملا لوعفملا_ ردصملا

 لا ف كرش نيوشا نم وع وو ىشم ل هبا هب

 ىلوالا ةءايحالا مهؤايحا : ىنعمب نيتءايحا يي «نيتنثادو مهاجآ ءاضقتا دنع

 . ثعبلا ةءايحاو

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : فرتعا . ةفطاع ءافلا : انفرتعاف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «اناو .ائب

 ريمض «اناو . لصتم ريمض هاناو . انفرتعاب قلعتم رورجمو راج : انيونذي ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا 1

 ال ماهفتسا فرح : له . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : جورخ ىلا لهف ©

 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : جورخ ىلا . هل لمع

 عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ليبس . ديكاتلل دئاز رج فرح : نم : لويس نم ©

 جورخلا نم عون ىلا يأ رانلا نم جورخخ ىلا لهف يأ . رخؤم أدتبم هنأل ٌداحم

 لبس الو جورخ الف كلذ نود عقاو سأيلا مأ طق ليبس نم ءيطب وأ عيرس

 ؟ هيلا

> 2 

 رم أوو هبذتناو 2ك دونا 510 1١

 ريقه
 فاكلا دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : مكلذ ©

 عفر لحم يف نوكت وأ . متنأ يذلا مكلذ يأ . عمجلا ةمالع ميملا . باطخلل

 8 مكلذ ضرغلا : هريدقت فوذحم أدتبم ريخ
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 ريمض ءاخلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا .. رج فرح ءابلا : هئأم ©
 ةيطرشلا ةلمجلا يف ام اهربخو اهمسا عم ّناو اهبمسما بصن لحم يف لصتم
 «مكلذ» أدتبملا ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 مكرفك ببسي ادبأ جورخ ىلا مكل ليبس ال ناو هيف متنأ يذلا مكلذ : ىنمسب :
 . متنك مكنأب : ىنغمب ىنغمب . هب كارشالاب مكناهياو هللا ديحوتب

 نمضتم نوكسلا لع ينبم نامهزلا نم هب لبقتسي ال فرظ : هللا يعد اذإ ©
 ينبم ضام لعف : يعد . هباوجنب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم
 ميظعتلل عوفرم لعاف بئان : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 ' .  :فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛هللا يعد» ةلمجو ةمضلاب

 هذخو ًادحاو : ىتعمب هدحو دحي هلصأ . لاجلا دسم دس ردصم : هدحو ©

 رداصلا ىلع ةرصبلا لهأ دنعو فرظلا ىلع ةفركلا لهأ دنع بوصنم لقت

 لفف يهو . بارعالا نم اهل لحال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مترفك ©

 لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال .نوكسلا ىلع ينبم ضام

 عيج ةمالع ميلا لعان عفر لش يف مضل ىلع يم نييطاخملا ريمض

 مترفك وأ مولعم هنأل رورجملاو راجلا اهتلص تفذحف . هب مترفك يأ روكذلا

 . ديحوتلا اذبب مترفك هللا دحو يأ . هللا ديحوتب

 عراضم لعف : كرشي . طرش فرح : نا . ةفطاع واولا : هي كرش ناو ©

 : هب . هرخآ نوكس : همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف لوهجملل ينبم

 : لع نبئان 3 لح يف رورجمو راج

 د هءازجن  طرشلا باوج هّنأل نإب موزجم عراضم لعف : اونمؤت . ع
 ثفلألا لعاق عقر لح يف لصتم يمض واول نونلا فذح همزج ةبمالعو

 لي كل . ةمضلاب يفرم ايم : مكتلا, ةيفاتحما ءافلا : هل ذل مكحلاف ©
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 : امهرج ةمالعو ناترورجم ةلالحلا ظفلل  ناتعن _ناتفص : ريبكلا ىلعلا ©

 . ةرسكلا

 ع 27 مس لا طل ست وال ١س صر 1

 دذدكيَمو اني ءاهتلَوَم اكلزيو يي ىَراوع ٠٠١
2 
 © ببني

يذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : يذلا وه © ا
 مسا : 

 . اوه) ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ٠ بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص :: ةيلعفلا ةلمجلا : هتايآ مكيرب ©

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىري

 ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 : .هتايآ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع

 قحلم هلأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ملاسلا ثنؤملا عمجب

 اهبارعا بزعتو «ىريا ىلع واولاب ةفوطعم : ءامسلا نم مكل لزئيو ©

 قلعتم رورجتو راج : مكل . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو

 ٠ لزنيب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لزنيب

 . هببس هنأل ًارطم يأ . ةحتفلا هبصنو ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاقؤر ©

 عراضم لعف : ركذتي . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا واولا : ركذتي امو «©

 ٠ هللا تايأب ربتعي امو ظعتي امو يأ . ةمضلا عفر ةمالعو عوفرم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ال لمع ال رصح ةادأ : بيني نم الإ ©

 هعفر ةمالعو «ىري» بارعا برعت : بيني . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . هللا ىلا عجريو كرشلا نم بوتي نم الا يأ . ةرهاظلا ةمضلا
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 هج ةوزإكلا يكوون هل نصل هع 1 هور
 نذل نونلا فذح. ىلع ينبم رمأ لعف : اوعدا . ةيفانئتسا ءافلا : هللا 0 ول

 فيلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 ٍ . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنف هب لوعفم : هللا . ةقراف

 ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم !اوعداةريمض نم لاح : :نيدلا هل نيصلخم ©

 راج : هل . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو, ماس ركذم عممج هنأل

 : . كرشلا نم يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 نضام لغف : هرك . ةيردضم : ول . ةيلاح واولا : نورفاكلا هرك ولو ©
 ملابس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نورفاكلا . حتفلا ىلع ينبم

 ةلص «نورفاكلا هرك# ةلمجو ٠ درفملا يف ةكرحلاو .نيؤنتلا نم ضوسع نونلاو

 ف ردصم ليوأتب : اهالت امو (ولاو . بارعالا نم امل لحم ال ةيردضملا اول»

 رؤيرجملاو: راجلاو . نيرفاكلا هرك عم ىتح يأ . ردقم' رج فرحب رج لحم
 نم نوكي نأ زوجنو «نيصلخم» لعافلا مسا يف ريمضفلا نم لاحب قلعتم

 فذحو مكنيد ىلع اوسيل نمت مكءادنعا كلذ ظاغ ناو : ىنعمب (نيدلا»

 : . كلذ اوهرك ولو ىنعمب مولعم هنأل !هركا لوعفم

 ش 7 4 عم هم هك 220 -4

 .تدابعنم# نم لون ض وأ نإ لاو يليق وو 16

 هه قي واخ

 ةيآلا يف «مكيري يذلا وها هلوق يف اوه» أدتبملل ٍناث زبخ : تاجردلا عيفر ©
 تاجردلا عيفر وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وأ . ةرشع ةقلانلا ةميركلا
 ةمالعو,ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : تاجردلا .. تاجردلا عيفر هللا يأ

 : ةرسكلا هرج
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 عفر ةمالعو «تاجردلا عيفر» بارعا برعت وأ . ثلاث ربخ : شرعلا وذ ©

 . ةسمنخلا ءايسالا نم هنأل واولا (وذ»

 فوذحم أدتيم ربخ وأ عبار ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : حورلا يقلي ©

 عراضم لعف : يقلي . بارعالا يهجو ىلع «تاجردلا عيفزا» بارعا برعت

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 يذلا حورلا يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : حورلا . وه هريدقت ًاناوج
 هل راعتساف هيلع ثعبو ريخلاب رمأ وه يذلا يحولا هب ديري ةايحلا ببس وه

 . .حورلا

 رج فرح «نماو «حورلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هرمأ نم ©

 ًاثوعبم : ريدقتب نوكي وأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو .. ينايب

 . هرمأب يحولا لزني ىنعمب يقليب ًاقلعتم نوكي وأ ةرمأب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ءاشي' نم ىلع ©

 («يقلي» بارعا برعت : ءاشي . يقليب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب:رج
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛«ءاشي» ةلمجو .. ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . بارعالا

 .هب

 ءالاو «نم» .لوصوملا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هدايع نم ©

 .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 نأب بوصنم عراضم لعف : رذني . رج فرح ليلعتلا مال ماللا : .رذثيل ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 . حورلا وأ لوسرلا وهو هيلع ىقلملا وأ هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت
 ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اه لحم ال ةرمفملا «ْنأ» ةلص ةرذني» ةلمجو

 . يقليب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 ةيفرظلا ىلع بوصنم رذنيب قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : قالتلا موي ©
 ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : قالتلا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 ءافتكاو ب ًاصتخاو ًاطج ن ةقوذحللا ءايلا | ىلع لقثللا ةردقملا ةرببكلا هر هرج ةمالعو

 ا 1 . دياعلاو دوبعملا ليقو ضرألا لهأو ءامسلا لهأ هيف يقع

 دوو ري 2 مسا رد ١

 داَهَقلا

 ,ةميزكلا ةبآلا يف ةدراولا «قالتلا موي» نم لدب : موي : :نوزراب مه موي ©

 ريش : نوزراب ٠ ًادتبم عفر لحم يف لصفتم زراب ريمض : مه . ةقباسلا

 !. درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هّنأل واولاب عرفرم «مه»
 . ةفاضالاب رج لحم يف «نوزراب مه» ةيمسالا ةلمجلاو

 ًاةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىفخي . اهل لمع ال ةيفان : هللا ىلع ىفخي ال ©
 الب ٍقلعتم ميظعتلل رورجو راج : هللا ىلع . رذعتللا فلألا ىلع ةردقملا

 ْ . هناحبس هيلع ىفخي ال مهئادجأ نم نوجرخي موي يأ .ىفخي

 راخجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو رج فرحأ : نم : ءيشن مهثم ©

 مهلامعأ نم يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءيش . ىفخي الب قلعتم رورجملاو
 : . ؟ءيش» نم لاحب اقلعتم «مهنم» رورجملاو راجلا نوكي وأ مهلاوحأو

 . اهب لوعفم رمضم لعفب بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : مولا كلملا نمل ©
 . رج فرح ماللا ؟ مويلا كلملا نمل لوقيف دانم يدانب :: ىنعملاو : ريدقتلا

 يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كزح يذلا نوكسلا ىلع يتبم ماهفتسا مسا : نم
 ارخؤم 'ًادتبم : كلملا . مدقم ريخب قلعتنم رورجملاو راخلاو ماللاب رج لحم

 اهبصت ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : مويلا :.ةمضلاب عوفرم
 : . ةحتفلا

 ةريدقت فوذحم ًأدتبملا ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : راهقلا دحاولا هل ©

 . هيلع لدي هلبق ام نأل ًااصتخا فذحنف راهقلا دحاولا هلل كلملا وأ هلل وه

 د55



 . رمضم لعفب يأ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمججلاو
 . راهقلا دحاولا هلل وه : نولوقي مهو وأ نيلئاق رشحملا لهأ هبيجيف ىنعمب

 امهرج ةمالعو . ناترورجم ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص : راهقلا دحاولا
 . دحاولل ةفص اراهقلا)و ةلالجلا ظفلل ًاديكوت ؛دحاولا» نوكي وأ . ةرسكلا

 خرسةّلأنإ مولا طال بسك اميريع ]ل 1١د 1 ل ا

 ©  ِباَسْي

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم ىزجتب قلعتم نامز فرظ : مويلا ©
 : ةحتفلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : سفن لك ىزجت ©

 : سفن . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لك . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 5 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : تيسك امي ©

 ىلع ينبم يضام لعق : تبسك . ىزجتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج

 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تبسك١ ةلمجو . بارعالا نم اهل لحم ال
 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لصوملا ىلا دئاعلاو . بارعالا

 «تبسكو» ةيردصم ؛ام١ نوكت وأ . هتلمع اب يأ هتبسك اب : ريدقتلا .هب

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «امالو . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلض

 , ءابلاب

 ىلع ينبم اهمسا : ملظ ؛ْنأ) لمع لمعت سنجلل ةيفان ةادأ : موهلا ملظ ال ©
 ملظ ال يأ . تبرعأ : مويلا . ًابوجو فوذحم اهربخو بصن لحم يف حتفلا

 ال مويلا يأ . .ىلوألا «مويلا» نم لاح بصن لحم يف ةلمجلاو . مويلا اذه يف
 . هيف ملظ

 تك را



 ظفلاللا . لعفلاب هبشم ذيكرتو بصن فرح : باسخلا عيرس هللا نا ©
 : عيرس . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم ؛نا» مسا : ةلالجملا

 هرج, ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : باسحلا 8 ةمضلاب عوفرم اهريخ

 . ةرسكلا

 ١ مي لام نيف إال بول 1 آلا موك رؤنأَو 1
 © ابونا

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ذنأ . ةيفانتسا واولا : مهرذئأو ©

 بصن لحم يف نييئاخلا ريمض «مهاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمصض

 . لوأ هب لوعفم

 بوضنم وهو نيلوعفم ىلا ىدعتي لعفلا نأل ٍناث هب لومفم : ةفزألا موي ©
 ورحم هيلا فاضم : ةمايقلا يأ ةقزألا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالنعو

 فاضملا فالحف هباذع مهفوحخ .يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةمالعو ةفاضالاب

 0 : . هلحن هيلا فاضملا لحو

 1 در يذلا نوكسلا ىلع ينيم مسا ذا : رجانحلا ىدل بولقلا نإ ©

 . مهرذنأب قلعتم نامز فرظ:بصن لحم يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب

 : 8 . ةمضلاب عوفرم ًادتبم : بولقلا «ةفزألا. مويل نم الدب (ذا١ نركت

 ارورم هيلا فاضم : رجائحلا . فاضم وهو أدتبملا ربخب. قلعتم ناكم فرظ

 يف ةرجانحلا ىدل برلقلا» ةيمسالا ةلمجلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 علا ةدش نم رسجانملا بولقلا غلبت ثيح : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم

 ْ . موملا . ٍلوهو عزفلاو

 ءايلا' اهبصن ةمالعو ةبوصنم ىنعملا ىلع بولقلا باحيصأ ْنَع لاح : نيمظاك ©

 ركذم عمج ةملكلا تعمج دقو . بولقلا نم لاح اوأ مام ركذم عمج اهنأل

 ضوعغ نونلاو ءالقعلا لاعفأ نم وه يذلا مظكلاب ةفرصوم اهمأل الاس ملاس

 كلا 11 + ظل



 نوكي نأ زوجيو . اهيف بركو مغ ىلع ةمظاك بولقلا يأ . درفملا نيونت نم
 . مظكلا نيفراشم وأ نيردقم مهرذنأو يأ 'مهرذنأو» هلوق نع ًالاج

 احل لمع ال ةيفانو زاجحلا لهأ دنع «سيل# ةلزنمب ةيفان : ام : نيملاظلل ام ©

 يأ ىلوألا ةغللا ىلع «ام» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيملاظلل . ميت ينب دنع

 ةمالعو عفر لحم يف يأ ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبملا ربخب قلعتم وأ بصن لمح يف
 .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج

 رورجم مسا : ميمح . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح : نم : ميمح نم ©

 بيرق نم : ىنعمب . رخؤم أدتبم وأ ؛ام» مسا هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاأظفل

 ىلع ةفوطعم : عيفش . ىيفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : عدفش الو ©

 . مهبر دنع مهل عفشي عيفش الو : ىنعمب . اهبارعإ برعتو («ميمح) ش

 بئانو . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : عاطي ©

 ةفص رج لحم يف « عاطي » ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 ديفت  ىنعمب - لحما  عضوملا ىلع عفر .لح يفو ظفللا ىلع عيفشل  تعن -

 ه8 ذود امو نيل اةتياعبإكي 1 و ها اي لت اجو
 رابخأ نم رخخآ ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيعألا ةنئاخ ملعي ©

 .ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مكيري يذلا وه» ىلاعت هلوق يف اوه»

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ملعي

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةنئاخ . وه هريدقت ًاناوج

 ملعي : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيعألا

 . ةمرحملا ةئئاخلا مهتارظن
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 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف: يفخت .رودصلا

 ةلص ارودضلا يفخت» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : رودصلا . لقشلل

 يمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اه لحن ال لوصوملا

 ' 1 مهرودص هيفخت امو : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لحملا برصنم فوذحم

 00 لق يا رق ”رسم دك مر حا ع ربما نيم
 عى لوضفيال نود سي 5

 ٌريَصِلا هيهسلاوه -و رك 1

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولا : يضقي هللاو ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم -لعف : ىضقي . ةمضلاب

 ئضقيا ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 . أدتبملا ريخ عفر لع يف «قحلاب

 يأ . فوذخم قلطم لوعفم - ردصمل ةفصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب ©

 000 . قحلاب ًاسبتلم ءاضق

 يف حتفلا ىلغ ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : نوعدبي نيذلاو ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدي : أدتبم عفر لح

 لحم ال لوبصوملا ةلص ؛هنود نم نوعدي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم.امل

 . مهتودبعي نيذلا يأ مهنوعدي : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا

 نيذلاو : ريدقتب فوذحم فوصومل ةفصب قلعتم رورجو راج : هتود نم ©

 هنود نم مهنوك ةلاح : ريدقتب ةفوذحم ل

 : ال «نيذلا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمحجلا: . يشب نوضقي ال ©

 ا : ءيشب «نوعدي» بارعا برعت :: نوضقي . اف لمع ال
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 «َّنا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا ّنِإ ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم 3

 : وه ؛َّنأ» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ريصيلا عيمسلا وه ©

 ناربخ : ريصبلا عيمسلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لصفنم ريمض

 نوكي نأ زوجيو ةمضلا اههعفر ةمالعو ناعوفرم ربخ دعب ربخ ادتبملل
 اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو ؛نادو . عيمسلل ًاتعن  ةفص ؛ريصبلا»

 . رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئامخ ملعي : هناحبس هلوقل ًاريرقت تءاج

 واكيد يع ناك يكحماو طبق ضْرألا فاوريس وأ ١ < ١
 مرآب د 4 لرخص وو 2 4 ست 0

 ْمُهَدَحأكضيالاِف كوك ْهْيوَدَسأ :ماؤاك مبكر
 2» ٍقاكْرَمآَن لنك اَمَوَدِهِبْؤدبَلأ

 ةروس نم ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف برلعأ ةميركلا ةيآلا هذه نم ربكالا مسقلا ©

 . رطاف ةروس نم نيعبرألاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلاو مورلا

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ةرق» ىلع واولاب ةفيطعم : ضرألا يف ًاراثآو ©
 نم ةفوذحم ةفصب رورجمو راج م ضرألا يف . ًاراثآ رثكأو : ريدقتب ٠ ةحتفلا

 . ًاراثآ

 «مهلو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . ةيببس ءاغلا : هللا مهذخأف ©

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 : ىنعمب (مهذخأ» يف «مه» ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجيو راج : مهيوئذب ©

 : ريدقتب . هل لوعفمب قلعتم وأ . مهبونذب نوسبلتم مه وأ نيسبلتم مهكلهأ

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . مهبونذ ةجيتن يأ مهبونذ ببسب مهكلهأ
 . ةفاضالاب

 كك وي



 صقان ام لعف : ناك . ال لمعال ةيفان : ام . ةفطاع وارلا : ناك امو ©

 ْ . حتفلا ىلع ينبم

 ماللاب رج لت يف نيئاغلا ريمض ؛مهاو رج فرح ماللا : هللا نم مهل ©

 ميظعتلل رورجمو راج : هللا نم . مدقملا «ناكا ربخب قلعتم رورجملاو راجاو
 ا : هللا ريغ نم اوأ هللا نود نم يأ

 ًاظفل رورجم مسا : قاو . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرج : نم: يقاو نم ©

 ْتفذح اهنأل رجلا ةمالع رهظت ملو «ناك» مسا ٌالحم عيفرم ًاظفل الحم عوضرم

 | ةرسكلا تيقبو هؤاي تفذح ةركن صوقنم مسا ةملكلا هنأل ةفوذحملا ءايلا عم

 قلعتم هللا نم» ميظعتلل رورجملاو راجلاو ظفاح نم :: .ىنعمب . اهيلع ةلاذ
 . هيلع تمدق هب ةفص هنأل.«قاو» .نم فوذحم لاحب

 هّمانمكتة اوت كتي مهين مهب ياك تا 11

 فاكلاو دعتلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا ؛ كلذ ©

 . كالفإلا كلذ يأ . بطاخلل

 «مهاو'لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . رج فرح ءابلا : مهئأب ©
 زدصم ليوأتب اهربخو اهمسا عض «نأاو اهمسا بصن لجم يف نيبئاغلا ريمض

 كالفالا كلذ : ريدقتلا كلذ ربخب قلعتم رورجملاو زاجلاو'ءابلاب رج لحم يف
 1 0: مهرفك ببسب مهيلع قحتسم مهيلع هللا هاضق يذلا

 : تناك «ْنأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : :مهلسر مهبتأت تناك ©

 نم اللحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 ببسن وأ ةيلع لدي اهدعب ام نأل «مهلسر» وهو اهمسا فذحو . بارعالا

 ةلمجلاو و «مهلسر» اهمسا ريخأتو «مهيتأت" ةيلعفلا ةلمجلا ناك ربخ ميذقت

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «يقأتاو «ناك١ ريخ لح ْي ,«مهيتأت» ةيلعفلا
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 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و ةمضلاب عوفرم لعاف :' لسر

 لعافلا نألو ىنعملا ىلع يأ ةعامج «لسرلا# نأل مهلسر عم لعفلا ثنأ دقو

 . هلعف نع لصف

 : اورفك . ةيفانثتسا ءافلا . مهيتأتب قلعتم رورجمو راج : اورفكف تانيبلاب ©

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 بصن فرح : نا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : هئا هللا مهزخأف ©

 مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو لعفلاب هبشم ديكوتو
 . («نإ»

 فاضم : باقعلا . ةمضلاب ناعوفرم «ْنا» ابخ : باقعلا ديدش يوق ©

 ديدش شطبلا ىوق ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . مولعم هنأل لوألا هيلا فاضملا فذحف . باقعلا

  7١ٍنيئلسَو داب ومال دَتآَو ©
 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا' . ةيفانغتسا واولا : انلسبرأ دقلو ©

 ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لرعفم : ىسوم ©

 . فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو

 .انتازجعمب ًاززعم هانلسرأ :ىنعمب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : انتامآب ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ؛انتايآ" ىلع واولاب ةفرطعم : نيبم ناطلسو ©
 ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ناطلسل - تعن : ةفص : نيبم . ةرسكلا

 . حضاو ناهربو يأ
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 ٌباَّذدَك كما سس حس و1 سر ل راس <
 © ب اولاف ورق معو توف الإ

 ةملعو رمل فرح مسالا رجو انليأب قاعتم رورجت راج: نوعرف ىلا ©
 هثألو ةفرعماو ةمجسعلل فرصلا نم عينمم هنأل : ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج

 . «قرحأ ةثالث نم رثكأ

 نايرغيو «نوعرف» لع فطعلا يداوي نافطعس املا : نوراقو ناماهو ©

 , هيازرعا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانتتسا ءافلا : اولاقف ©
 ١ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا

 . رحئاس اذه وأ رحاس وه : هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ : باذك رحاس ©

 غيص نم «باذكاو .. ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رحاسل  تعن  ةفص : بإذك

 ًارحس 'نيبملا ناطلسلا اومسف بذكلا ريثك يأ لعاق ىنعنمب لاعف ةغلابللا

 ٠.١ . كوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلاو . ًابذكو

 - ا ماس ا م سد مس ضع

 ركعم وثم يذلا ان ارلشن ران[ مَعَ
 © ٍلكَصِو لإ سيكل ديكس ملفا 8 1

 ىلع ينبم «نيحا ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانعتسا ءافلا : املف ©
 . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع لصن لحم يف نوكسلا

 لعف: : ءاج . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : قحلاب مهءاج ©

 (مهاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 قلعتتبم رورجمو راج : قحلاب . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ا . ةوبنلاب ىسوم مهءاج الف يأ . مهءاجب

 لصتم ريمض ناو . قحلل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : اندنع نم ©
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 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لعف يهو . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اولاق ©

 هب لوعفم بصن لحم يف ؛اولتقا» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فئلألاو لعاف

 . اولاقل

 . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتقا ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 مسا : نيذلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيذلا ءانبأ ©

 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم 0

 «اولاق» بارعا برعت بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : هعم اونمآ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اونمآب قلعتم ناكم فرظ : عم

 برعتو «نيذلا ءانبأ اولتقا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهءاسن اويحتساو ©

 اوقبتساو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهلو . اهبارعا

 . مهءاسن

 : ديك . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : نيرفاكلا ٍدبك امو ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا

 قلعتم رورجبو راج : لالض يف . اه لمع ال رصح ةادأ : لالض نم الإ ©

 . أدتبملا ريخب

 سس ل و 500

 10 هبر عدو كس شف فورد نْوَعِف ذَلاَيَو

 82 داَشْلا سلا يظر نأؤأ كسي

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع : راولا : نوعرف لاقو ©
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 . ةمضلاب عوفرم لعاف : نوعرف

 لعف 'يهو - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف :: ةيلعفلا ةلمجلا : يتورذ ©
 زريمض أواولا ..' ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا فذاح ىلع ينبم ارمأ
 ١ بازرعالا ْنم امل لحم ال ةياقولا نون نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ينوعد 'يأ . هب لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لضتم ريمض ءايلاو
 1 . ٍقوكرتا وأ

 ةمالعو - رمألا بلطلا باوج هّنأل موزجم عراضم لعف : ىسوم لتقا ©

 : ىسوم . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزج
 اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 0 . يمجعا مسا هنأل فرصلا نم عرنمم هنأل نوني مو . رذعتلا

 موزجم عراضم لعف : عبدي . رمألا مال ماللا . ةيفاننتسا واولا : هير عديلو ©
 هيف ٍرتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو رمألا مالب
 عالاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هبر ..وه هريدقت ازاوج
 , . هتدجنل هبر دانيلو : ىنعمب ةفاضالاب رج لم يف لصتم ريمض

 يمض - لبصتم ريمض ءايلإو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : فاخأ ينإ ©

 ةعقر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : فاخا «ْنا» مسا بصن لحم يف - ملكتملا

 «فاخنأ) ةيلعفلا ةلمجلاو انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا

 0 . ؛نا» ربخ عفر لج يف : اوعفم عم

 بوصنم عراضم لعف : لدبي . بصنو ةيردصم فرح : مكنيد لدبي نأ ©

 . وه: هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا . ةحيتفلا ةبصن ةمالعو نأب

 - لصتم ريمض فاكلا .' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكتيد

 'عمج ةمالعا ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض

 بارعالا نم اهل لحم ال ةيردضملا «نأ» ةلص 'مكنيد لدني» ةلمجو . روكذلا

 : . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليؤأتب : اهدعب امو «نأ)و

 ابو ريتا ديني فنعم فرح : رأ : داسفلا ضرألا يف رهظي نأ وأ ©
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 راج : ضرألا يف. اهبارعا برعيو «مكتيد لدبي نأ» ىلع فوطعم : اهدعب

 وأ . هنيد ىلا مكتوعدب مكتيد مكيلع دسفي نأ : ىنعمب رهظيب قلعتم رورجمو
 . مكايند مكيلع دسفي

 مي مقيما ريكس لكنت فرعي ْنَسوملَوَو

 © باسو

 . حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانئتسا واولا : ىسوم لاقو ©

 ىسوم لاقف يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم

 . نوعرف لوق هعامس دعب هموقل

 فرح : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : تذع ينإ»

 ريمض - لصتم ريضم - لصتم ريمض ءايلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تذع ؛ْنِإ) مسا بصن لحم يف  ملكتملا

 ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 عفر لح يف : اهدعب امو «تذعا» ةلمحو . لعاض عفر لحم يف مضلا ىلع

 . تأجل ينا ىنعمب , 0نأ», ريخ

 ريمض - لصتم ريمض ءابلاو تذعب قلعتم رورجمو راج : مكبر ي يبرب ©

 وهو «يبر» ىلع واولاب ةفوطعم : مكبرو . ةفاضالاب رج لح يف  ملكتملا
 يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . هلثم رورحي

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج. لحم

 رورجم هيلا فاضم : ربكتم . تذعب قلعتم رورجمو راج : ريكتم لك نم ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 - تعن  ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : باسحلا مويب نمؤي ال ©

 هعفر ةمالعو  عوفرم عراضم لعف : نمؤي . اه لمع ال ةينفان : ال . ربكتمل

 رورجمو راج : مويب . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا
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 ةرج 'ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : باسحلا . نمؤي الب قلعتم

 : . ةرسكلا

 كت اننا نجر منيت هنن تل د

 دكلياو 2 نيو ابدعي نأ

 مام 0 ل لا 0 اصلي يا ف

 2 2 و
 ب

3 

 0 جي لاجل ةكص ١ نوم. ةعضلاب عيفرم لعام ١ لجير

 : متككيل ةلص وأ . لجرل ةيناث.ةغص عفر ين رورجبو راج : نوعرف لآ نم ©
 هيلا فاضم : نوعرف . هئابرقأو هلهأ نم يأ نوعزف لآ نم هناهيا متكي يأ

 افرضلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم
 /. ةفرعملاو ةمجعلل

 لعف متكي ٠ لجرل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمنجلا : هناميا متكي ©

 ًازاوج هيف هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر.ةمالعو عوفرم عراضم

 يمض ءاهلاون ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعشم : نايا . وه هريدقت

 بط لع يق ةلمبلاو ماهفخسا ظفب اكل ره مهل + الجر نولققتا

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولتقت - لوقلا لوقم هب لوعفم
 .' ةحتفلاب بوصنم هب لوغفم : الجر . لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض

 نأب بوصتم عراضم لعف : لوقي . بصان يردصم افرح : لوقي نأ ©

 ةلمحو . وه .: هريدقت ًازاوج هيف رتتنسم ريمض لعافلاو ةحتقلا هبصن ةمالعو

 يف اهدعي امو «نأ)و . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا, نأ” ةلص «لوقي»

-75868- 



 تيكبتو ميظع هنم راكنا اذهو . لوقي نأل : ريدقتب هل لوعفم بصن لحن

 مكل امو ةمرحم سفن لتق يه يتلا ءاعنشلا ةلعفلا نوبكترتأ : ىنعمب ديدش

 وهو هللا يبر» هلوق يهو اهب قطن يتلا قحلا ةملك الإ اهباكترا يف طق ةلع
 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» نوكت نأ زوجيو . ًاضيأ مكبر

 هنولتقتأ : ىنعمب لوقي نأ تقو : ريدقتب . ًافوذحم فاضملاو هيلا فاضم

 . لوقلا اذه هنم متعمس ةعاس

 : يبر - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : هللا ىبر ©

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أذتبم
 :ةلالجلا ظفل هللا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب

 هلأل «لجر» نم لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : مكءاج دقو ©

 فرح : دق «متكي» يف نكتسملا ريمضلا نم وأ فصو نأ دعب ةفرعملا ةلزنمب

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت
 يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 راج : مكبر : نم . مكءاجب قلعتم رورجمو راج : مكبر نم تانيبلاب ©

 ميملاو مكبر نم ةاحوم اهنوك ةلاح : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو
 . فوصوملا فذحف تانيبلا تايآلاب يأ روكذلا عمج ةمالع

 لعف : كي . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانثتسا واولا : ًايذاك كب ناو ©
 تفذحو نونلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف عراضم
 هيف رتتسم ريمض اهمساو فيفختلل نونلا تفذحو نينكاسلا ءاقتلال واولا

 . ةحتفلاب بوصنم «نكي» ربخ : ًابذاك . وه هريدقت ًازاوج

 لحم يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هيذك هيلعف ©
 .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هيلع . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . مزج
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :هبذك
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 . هررض هاطختي الو :هبذك هيلع: دوعي : ىنعمب

 برعتو بذاك كي نإ» ىلع واولاب ةفرطعم : مكبصي ًاقداص كي نإو ©

 همزج ةمالعو نإب موزجب طرشلا باوج عراضم لم بضي . اهنارعا

 ءاقتلال (مكبصيلا عءاي تفذحو 'مكءاجل يف تبرعأ (مكاو . هرخآ نوكس

 : . ةفوذحملا واولا ىلع ةلاد «كي١ يف ةمضلا' تيقبو .' نينكاسلا

 ينبم لوصوم مسا :: يذلا . ةمضلاب عرفرم لعاف : مكدعي يذلا ضعب ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دعي .. ةفاضالاب رج لح ين نوكسلا ىلع

 (مكءاج» يف تبرعأ «مكوا . وه وه : هريدقت ًازاوج هيف ,متسسم يمض لعافلاو

 :يأ اهتلص تذحو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مكدعي» ةلمجو

 .: هب مكرذني ام يأ . هل متضرعت نا مكدعي ام : ىنعمب . هب مكدعي يذلا

 لمغ ال ةيفان : ال «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نم يدهب ال ©
 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عاضم لعف : يدهم ٠ امل

 ,ىلع ينبم لوصوم مسا : نم ٠ وه هريدقت ًاناوج رتتسنم ريمض لعافلاو

 اه لع ال هتلص : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 0 ا محملا

 7 '. ةغلابملا غيص نم بذكلا زيثك يأ . فرسمل ةفص «باذك» نوكت

 مكاري رقما ريع زك لش لنآ معي ١ م 6 07
 د

 ةه داع ليبسم هرم امك كامل يرام سَ

 ةسفلا هين ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : موق 1 ةادأ : اي: موق اي ©
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 ةكرحلا يه يتلا ةرشكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا

 . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا

 كلملا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجبو. راج : كلملا مكل ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم 3

 مكنا يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : مويلا ©

 . كلملا باحصأ

 هبصن ةمالعو بوصنم نيبطاخملا ريمض نم لاح : ضرألا يف نيرهاظ ©

 راج : ضرألا يف . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا
 . نيلاع وأ نيبلغتم يأ . نيرهاظب قلعتم رورجمو

 مسا : نم . مدقتم طرش باوجل ةطبار وأ ةيفانئتسا ءافلا : انرصني نمف ©

 عوفرم عراضم لعف : رصني . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا

 «اناو وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم رينمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو

 . «نما ربخ عفر لحم يف «انرصني١ ةيلعفلا ةلمجلاو ْ

 رورجم هيلا فاضم : هللا . انرصنيب قلعتم رورجيو راج : هللا سأب نم ©

 . هللا باذع نم يأ . . ايدك يظل

 ليك سلا لل ب نص أ ا لا

 . هائعم مدقتل طرشلا باوج فذحو «انرصنيلا يف تبرعأ «ان»و

 ةمضلاب عوفرم لعاف : نوعرف . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نوعرف لاق ©
 . فرصلا نم عرنمم هنأل نوني ملو

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : مكيرا . ال لمع ال ةيفان : مكيرأ ام ©
 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمفلا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا

 هال



 نوكسلا ىلع .ينبم لوصوم مسا : ام . اه لمنع ال رصخ ةادأ : ىرأ ام الإ ©

 ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف «ىرأ»و ٍناث هب لوغفم بصن لحم يف
 .. انأ : هريداقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 .لوصوملا ىلإ دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ىرأ» ةلمحو

 :٠ ىتعمب هارأ ام الا : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 اذهو ةلتق الا بوصتسأ ال يأ . هلتق نم ىرأ اب الا يأرب مكيلع ريشأ ام

 ش . باوص ريغ هنولوقت يذلا

 !! ىنعمب ٠ ."اهبارعا برعتو «مكيأر اما ىلع واولاب ةقوطعم : مكيدهأ امو ©

 . مكدشرأ امو يأ . يأرلا ادهب مكيدهأ امو

 بوصنم هب لوعفم : ليبس . اه لمع ال رصح ةادأ : ناشرلا ليبس الإ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : داشرلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ' . باوصلا قيرط الا يأ . ةرسكلا

 هل 50 صر |. مس دب ص

 *© نقلا اي فمع اكَإ رقي ترو 8
 ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا : نمآ يذلا لاقو ©

 لعف ؟ نمآ .٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 ةلمجو وه هزيدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام

 ا . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نمأ»

 * فاخأ نأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : موق اي: فاخا ينإ موق ان©

 1 : . نيرشعلاو: ةسداسلا ةيآلا يف تبرعأ

 : لثم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو فاخأب قلعتم رؤرجمو راج : لخم مكيلع ©

 ْ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 وهو ة ةرسكلا مزج ةمالعو ةفاضالاب رورجج هيلا فاضن بارحألا موب ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : بازحألا . فاضم

 ممألا باصأ ام لثم مكبيصي نأ هل متضرعت نا مكيلع فاخأ ينا : ىنعمب
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 لا الا ا هم هر ب -و

 ظْدوْر طم مس نمَاو وغك واهو جزر بألم ١ ١

 . فاضم وهو ةقباسلا ةيآلا يف دراولا لثمل نايب فطع : لثم : بأد لثم ©

 ءازج لثم يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :بأد
8 
 .باد

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : داعو حون موق .٠

 : داعو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : حون . فاضم

 «حون» عنمي ملو ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم «موق» ىلع واولاب فوطعم
 نأل ًاضيأ تفرص «داعاو نكاس هطسوأ يثالث هنأل هتيمجع مغر فرصلا نم
 . ةليبقلا سيلو لهالا وأ يحلا مسا دارملا

 اهنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب ةرورجم ؛داع) ىلع واولاب ةففطعم : دومثو ©

 . ةليبقلا مسا اهب دارملا نأل ةفرعملاو ثينأتلل فرصلا نم ةعونمم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : مهدعب نم نيذلاو ©

 قلعتم رورجمو راج : دعب نم . رورجم ىلع فوطعم هنأل رج لحم يف حتفلا

 ال ةيفانو نييزاجحلا دنع «سيلا ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : هللا اهو ©

 «ام» مسا هنأل ميظعتلل عوفرم مسا : ةلالجلا ظفلو ميم ينب دنع ال لمع

 مالظب كبر امو» ىلاعت هلوق لثم ةيناثلا ةغللا ىلع ًأدتبمو ىلوألا ةغللا ىلع

 نع ناك نم نأل ملظلا ةدارا يفنملا لعج ذا غلبأ لوألا لوقلا نكلو ديبعلل
 . ةمضلا هعفر ةمالعو . دعبأ ملظلا نع ًاديعب ملظلا ةدارا
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 :ةغللا ىلع هاما ربخ بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : دابعلل اًملظ ديرب ©
 عضرم عرانضم لعف :.ديري . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبملا ربخ عفر ينو لوألا

 : (لظ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمُّنِفلا هعفر ةمالعو

 ٠ !قلعتُم رورجمو راج : دابعلل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 ' .هفابعل ملظ يأ ديري نأ يفن هنأل ؛ملظلا» ركن دقو «(لظا» نم ةفوذع ةفصب

 تلم 21 امك ُقِووَعَيَو ١

 نم ءايلا ثفذحو . نيئالثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرظعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ! ةرخآلا مويأىنعمب ٠ ةيآ سأر اهنألو ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ «دانتلا»

 : .ًاضعب مهضعب يداني يأ عزفلا لوه.نم.مويلا كلذ يف نمانلا ىدانتي موي يأ

 ِْ : 7 وا 5 01 ا هو

 © اه نما الاي نمو صاع اتا ةيزنتل1 1 +

 ؛ . ةنقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا (دانتلا موي» نم لدب ؛ نولوت موي ©

 ! عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولوت

 : . ةفاضالاب رج لحم يف «نؤلوتا» ةلمجو . لعاف

 أعمجانأل ايلا اهبصن ةمالعو ةيوصنم «نولوت" يمض أن م لاح : نيريدم ©

 | فقوم نع نيفرصنم : ىنعمب درفملا نيونت نم' نضوع ؛نونلاو ملاس ركذم
 00 : . نيزجعم ريغ راتلا نع نيراف وأ.. رانلا ىلا باسحلا

 نيرشعلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مصاع' نم هللا نم مكلام ©

 ا | ؟سنويا ةروس نم

 |ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : باه نم هل امف هللا للضب نمو «©

 ا . (رمزلا» ةروس نم نيرشعلاو

 امساك 5* ا



 2 نمل كسور ورب | مثأَم كيَهاَذِإ 2 ا ( رواق يسشس 1 دوت

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادجبالل ماللا . ةيفانثتسا واولا : مكءاج دقلو ©

 هّنأل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هّنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف : فسوي ©
 . يمجعا مسأ

 نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : تانيبلاب لبق نم ©
 راج : تانيبلاب . ءاجي قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف ةفاضالا
 فوذحم فوصومل - تعن - ةفص لصألا يف يهو . مكءاججب قلعتم رورجبو
 ماقم ةفصلا تميقأف تاحضاولا تازجعملاب ىنعمب . تانيبلا تايآلاب يأ
 . فوصوملا

 لعف : متلز . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا ءافلا : كش يف متلز امف ©
 ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 . «لاز ام» ربخب قلعتم رورجمو راج : كش يف . روكذلا عمج ةمالع

 ىلع ينبم لوصوم مسا ؛اماو رج فرح : نم : اهلصأ : هب مكءاج امم ©

 . تبرعأ : مكءاج . كشب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 اهل لحم ال لوصوملا ةلص هب مكءاج# ةلمجو مكءاجب قلعتم رورجو راج : هب
 . بارعالا نم
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 :نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : كله اذا ىتح ©

 .قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نانمزلا

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كله .هباوجب
 رج لحم يف «كلس ةلجو .تام.وا ضبق : ىنعميا.وه :هريدقت

 . ةفاضالاب

 'لعف:يهو . بارعالا نم لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : متلق ©
 ,لضتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ٍ . عمجلا ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ' نيبطاخملا ريمض -

 ,- لؤقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف :اهدعب امو ةلمجلا : هللا ثعبب نل ©

 !نلب ُبوصنم عراضم لعف : ثعبي . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل

 . :ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصنو ةمالعو

 لحم يف لضتم ريمض ءاهلاو ثعبيي قلعتم رورجتو راج : ًالوسر هدعب نم ©

 : ' . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًالوشر . ةفاضالاب رج

 | ردصمل - تعن  ةفض بصن لحم يف حتفلا ىلع ينم مسا فاكلا : كلذك ©

 اذه لثم يأ هللا لضي .لالضالا اذه لثم : ريدقتب .فوذحم  قلطم لوعفم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . هللا لذي نيبملا نالذخلا

 ! . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب

 صاف ا ةمضلا هعفر ةمالعو يفرم عراضم لعف : نم هللا لضي ©

 . بارعإلا نم ال لحم ال هتلص : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن

 أ أاذتبم لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ررمض : باترص فرسم وه «
 ؛لك وأ وه.نم يأ . هتلص راجلا فذحو ةمضلاب عوفرم اوه) ريبخ : فرسم

 ,تفذحو ريخ دعب ربخ يأ ٍناث ربخخ ااوها ربخ ريخ : باترم . هنايصع يف فرسم

 . هنيد يف كاش ىنعمب باترم يأ راجلا هتلص
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 7 د رو ْ 7 7 ١
 ولأ دنعاسمم ربك مهنا نطاسرب هلا ياء نوحي ردا 1

 *» رايس 0 كك أبهر

 فذح ليوأت ىلع أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو . هماقم هيلا فاضملا ميقأف : نيذلا لادج : ريدقتب فاضملا

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب

 ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : هللا تابآ يف نولداجي ©:

 : هللا . نولداجيب قلعتم رورجتو راج : تايآ يف . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا قاضم

 رورجم هيلا فاضم : ناطلس . نولداجيب قلعتم رورجمو راج : ناطلس ريغي ©

 ىلعو لطابلاب ىنعمب ناهرب وأ ليلد ريغب يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 تايآ يف نولداجي : م ىنعمب ةردقم لاحب رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجي ىنعملا

 . لطاب ىلع مهو وأ نيقحم ريغ يأ نيلطاب هللا ا

 ضام لعف ىتأ . ناطلسل  تعن  ةفص.رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهاتأ ©

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهاو . وه هريدقت

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اققم ربك ©

 مهلادج ربك : ريدقتب يأ «نولداجي» مدقتملا لعفلا ردصم ىلا دوعي وه هريدقت

 لح يف ؛ًاتفم ربك» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زييمت : ًاتقم . ًاتقم
 . «نيذلا» ربخ عفر

 هيلا فاضم : هللا . ةيفرظلا ىلع بوصنم ربكب قلعتم ناكم فرظ : هللا دنع ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضإلاب ميظعتلل رورجم

 لوصوم مسا : نيذلا . تبرعأ : دنع .ةفطاع واولا : اونمآ نيذلا دنعو ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونما . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
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 فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا . ةعايجلا واوب هلاضتال

 1 . بارعإلا نم ال لح ال لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمحو . ةقراف

 ةيوكلا آلا ف دل شا لضي كلذك» بارعا بزعت هللا عبطي كلذك ©

 .هللا متخي يأ ٠ ةقباسلا

 دور هيلا فاضم بلق . عبطيب قلعتم رورجتو رانج ؛ بلق لك ىلع ©

 .٠ ١ فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب

 !: زاج ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم :.رابج ريكتم ©
 ! يذ لك ىلغ' : ريدقتلا نوكي نأ زوجيو « اهلثم ةرورجم ربكتمل  تغن - ةفص

 ِْ . بلقلا بحاصل ةفصلا لعجب يأ . ربكتم بلق

 ٠  1بنللا لبا] يعي رانك ؤز *
 | ذوعرف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا : نوعرف لاقو ©

 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 .٠ لحن يف ملا لع ينبم ملع درفم مسا : ناماه . ءادن ةادا : اي : نانماه ايه

 ؛- لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعفلا ةلئججلا : احرص يل نبا ©
 : هيف :رتتسم :ريمض لعافلاو ةلعلا فرح هرخآ فذح ىلع يثبم رمأ لعف :'نبا

 هب لوعفم .: احرص . نباي قلعتم رورجمو راج : يل ١تنأ ةريدقت ايوجو

 : 000 . ايلاع ءاتب يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 .- انه ينمثلا نأش هنأش  بلط وهو ءاجرلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : ىلعل ©

 ' |لصتم ريمض ءايلاو  هقيقحت دعبل وا هتلاحتسال هلوصح ىجري ال بوبحم ءىش

 : . - لعل - مسا بصن لحم يف - ملكتملا ريمض -
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 لعف : غلبأ لعل  ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : بايسألا غلبأ ©

ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم
 :هريدقت 

 . لئاسولا يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بابسألا . انأ

 6-98 دك مقالنا سول علقت نوتتلاببتا

 - جا لل و ل سل حسو م ءرسو ا

 نودي امو سارعو وس نوي
 دس

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف - بابسألا نم لدب : تاومسلا بايسأ ©

 حيضوت يفو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورج ةيلإ فاضم : تاومسلا

 . اهتأشل ميخفت ةحضوملا تاومسلا بابسأب ةمهبملا «بابسألا»

 نأب بوصنم عراضم لعف : علطا !لعلا باوج اهنأل ةيببس ءافلا : علطاف ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم

 و .بارعإلا نم ال لمع ال ةرمضملا «نأ» ةلص «علطا» ةلمجو . انأ هريدقت

 نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ»

 قباسلا مالكلا

 رورجي هيلإ فاضم : ىسوم . علطاب قلعتم رورجيو راج : ىسوم هلإ ىلإ«

 عنمو فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب :

 ىسوم مكه اذه هلوق يفو . رذعتلا ةكرحلا روهظ نم

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةفطاع : واولا : ايذاك هنظأل ىنإو ©

 ماللا «نإ» مسإ بصن لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب
 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : هتظأ  ةقلحزملا  ديكوتلا مال

 ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو . انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 هب لوعفم : ابذاك . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا
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 ربخ عفر لخم يف «ابذاك هنظأ» ةلمجو ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث
 0 1 . (نإ»

 ظ ١ ةيآلا يف تبرعأ : كلذك . ةيفانعسإ : واولا : نوعرفل نيز كلذكو ©
 ' ىلع ينبم لوهجملل ينبم يضام لعف : نيز . نيثالبثلاو ةعبارلا ةميركلا
 ا الدب ةحتفلا مسإلا رج ةمالعو نيزب قلعتم رورجمو راج :: نوعرفل . حتفلا

 . :نوعرفل ناطيشلا نيز : ىن ىنعمب ٠ فرصلا نم, عونمم هّنأل ةرسكلا نم

 ' رورجم هيلإ فاضم : هلمع . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : هلمع ءوس ©
 | ريِمض  لصتم ريمض ءاهلاو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب

 . ةفاضإلاب رج لحم يف  بئاغلا
 رتتسم ريجض لعافلا بئانو «نيز» ىلع واولاب ةفوطعم : ليبسلا نع دصو ©

 نع نوعرف ناطيشلا فك وأ عنم : ىنعمب دصو يأ وه هريدقت ازاوج هيف
 . دصب قلعتم رورجمو راج : ليبسلا نع . داشرلا ليبس

 ًأدتْبِم : ديك . احل لمع ال ةيفان :ام . ةيفانتسا : واولا : نوعرف ديك امو ©
 : ةحففلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : ذوعرف 0

 , ربخب قلعتم رورجمو راج : بابت يف ٠ اه لمع:ال رصح ةادأ : بابت يف الإ ©

 . كالهو راسخ يف الإ : ىنعمب . ًادتبملا

 * داكالييؤيتاوتاتيك هتان 7+
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ..ةفطاع واولا : يذلا لاقو ©

 . عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا
 : ةريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ ©

 ا . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نمآ» ةلمجو .وه

 ؛ نوعبتا . نورشعلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوعبتا موق اي©
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 نونلا . ةسمخلا ءامسألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 اطخ ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلاد ةرسكلاو . اهل لحم ال ةياقولا نون

 يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو. اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكإو اراصتمخإو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . هب لوعفم بصن لحم

 فذح همزج ةمالعو - رمألا بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : مكدهأ ©

 ةرسكلاو انأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح ءايلا هرمخآ

 ينبم - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض : فاكلا . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعغم بصن لحم يف مضلا ىلع

 : داشرلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : داشرلا ليبس © .

 ىلإ مكدهأ : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم

 . لعفلا لصوأو راجلا فذحف دادسلا قيرط يأ ليبس

 1 يم | رد - ا

 ه6 ر اصلان ادى رع نو تماس رج اون مان موكب كَل 4

 . نيرشعلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هزه امنا موق اي©

 انفال قرت لع يسال : هله . ةفوفكمو ةفاك

 . ةمضلاب ة ةعوفرم ةراشإلا مسإ نم لدب : عاتم ايندلا ةايحلا © :

 فلا لح قل ةدسصلا ل را تعا ةفص

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : عاتم . رذعتلل

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نإ» مسإ : ةرخآلا

 ريمض يه 1نإ» ربخ عفر ل يف : ةيمسإلا ةلمجلا : رارقلا راد ىه © ْ

 : رارقلا . ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : راد . أدتبم عفر لحم يف لصتم

 «يه» نوكت نأ زوجيو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم

 انإ : ىنعمب «نإ) ربخ ةرارقلا راد» نوكتو ال لحم ال داع وأ لصف ريمض

 . يدبألا ءاقبلاو رارقتسإلا راد يه ةرخآلا نأو ريسي عتمت ايندلا هذه

 ل 6ا/لا



 اهنأَ ككل يكتب ايم 9 00 اهيل 6
 5 باسل در 1 2 نولي و

 . ادبم عفر لع يف نوكسلا ىلع ينبس مناج طرش مسإ : ةثيس لمع نم ©
 . يتيم سام لعق : لمع. هب عفو لع يف هرج ةطرشلا لعف نم ةلمسملا
 | بولصنم هب لوعفم : ةئيس . نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع
 . كفوذحم فوصوم ماقم تميقأ ةفص لصألا يف وهو ةحتفلا هيصن ةمالعو

 انازج هيف رتتسم ريمض «لمسع# لعافو.. ةئيس ةلعف لمنع نم : ريدقتلا
 . وه : هريدقت

 ْ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم يفنب قوبسم طرش باوج ةلمجلا : ىزجي الف ©
 ! .لعف : ئزجي . اهل لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باوج ف ةعقاو ءافلا .نمب
 : رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم لوهجملل ينبم عراضم

 1 1 ١ . وه : هريدقت ازاوج رتتسم: ريمض لعافلا. بئانو

 ١ هببضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لثم .٠ امل لمع ال رصح ةادأ ؛ اهلثم الإ ©

 . ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسف اها و. ةحصنا :

 . اهلثم ةبوقع الإ : ىنعمب

 ..اهبارغإ برعتو ةةئيس لمع نم» ىلع واولاب ةفوطعم : احلاص لمع نمو ©
 . احلاص المنع لمع نمو : ريدقتلا

 ةمالعو نمب رورجم مسإ : زكذ . ينايب رج فرح :'نم : ىشنأ وأ ركذ نم ©

 يتلا ةيطرشلا «نم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورنجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج
 : ففطع فرح : وأ . ركذ نم هنوك ةلاح : ريدقتلا : اهسفن ةلوصوملا يه

 اهرخآ ىلع ةرسكلا تردقو . اهبارعا برعتو « ركذ ١ ةفوطعم :ىشنا
 1 ٍْ . رذعتلل
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 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نمؤم وهو ©
 . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : نمؤم .ًادتبم عفر لح يف لصفنم ريمض : وه

 نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : ةذجلا نولخدي كتلوأف ©:

 ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطباز ءافلا . نمب مزج لحم يف ءافلاب

 : نولخخدي . باطخ فرح فاكلاو . أدتبم عفر لح يف رسكلا ىلع ينبم

 لعاف عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف

 هب لوعفم : ةنجلا «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «ةئجلا نولخدي» ةيلعفلا ةلمجلاو

 مهلخدي نوحلاصلا نونمؤملا كئلوأف ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . ةدوعوملا هتنج هللا

 ينبم عراضم لعف يهو لاح بصن لم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف نوقزري «©
 بئان عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم لوهجنلل

 . نوقزريب قلعتم رورجمو راج : اهيف . لعاف

 نوقزري يا «نوقزري» ريمض نم لاحب قلعتم رورجمو راج : باسح ريغي ©

 - قلطم لوعفم  ردصمل  تعن - ةفصب اقلعتم نوكي وا نيبساحم ريغ ابهنيف

 . ليلق ريغ اقزر نوقزري : ريدقتب . فوذحم

  4١رانا زجتلا]| 4و لدو» ©
 مسا : ام . نيثالثلاو ةيناثلا ةميركلا ةيالا يف تبرعا : يئام موق ابو «©

 راج : يل . راكنالا ديفي أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا

 ؟ يلاب ام : ىنعمب . أدتبملا ربخب قلعتم رورجبو

 لعف : مكوعدا . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةاجنلا ىلا مكوعدأ © ْ

 ريمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض : فاكلا . انا : هريدقت ايؤجو هيف رتتسم

 راجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم

 فذحف . ةاجنلا قيرط ىلا ىنعمب . مكوعدأب قلعتم «ةاجنلا ىلا» رورجملاو
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 1 .٠ هماقم هيلا فاضملا م غيقاو رورجملا فاضملا

 ' بزغتو (ةاجنلا ىلا مكوعدا» ىلع واولاب ةفوطعم : راثلا ىلا يتنوعدتو ©
 ' احل لحم ال ةياقولا نون ةيناثلا نونلا . نونلا توبشب عوفربم لعفلاو . اهبارعا
 ' . هب لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمضا لصتم ريمض ءايلإو

 )لافرفكر  05
 1 ةيالا يف ةدراولا يننوعدتل ةرسفم : يننوعدت : هللاي رفكأل يننوعدت ©

 لغف : رفكا . رج فرح ليلعتلا مال ماللا . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا
 لعافلاو ةحتلا هبصن ةمالعر ليلعتلا مال دعب ةرمضم أب بوصنم عياش
 ' قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . انا : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض
 . «نأ» و بارعالا نم امل لحم ال ة علا «نأ» ةلض 1هللاب رفكأ» ةلمحو . رفكأب
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا
 1 .٠ يننوعدتب

 مسإ : ام . اهيارعإ برعتو «هللاب رفكأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ام هيب كرشأو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نؤكلسملا ىلع ينبم لوصوم
 إلا ماه لعل لوصإلا ةلم : ةيلفلا ةلمجلا : ملع هبا يف سيل ©

 خي قلعتم رورو داج يل عتنفلا ىلع ينبس صقان ضام لف : سيل
 ! ملعأ (ملع) نم لاحب قلعتم رورجبو راج :هب .مدقملا «سينلاا

 دوجو ال ةهآ هناحبس هب كرشأل يننوعدت 1 ىلعمب ٠ لا عوفرم «سميلا»

 ّْ ٠ ١ اهب ملع الو
 ينبم - ملكتملا ريمض - لصفنم ريمض : انأ . ةفطاع واولا : مكوعدأ انأو ©

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكوغدأ . أدتبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع
 . «انأ» ربخ عفر لحم يف «مكوعدأ» ةلمجو .ةقباسلا

 لال



 - ثعن  ةفص : رافغلا .مكوعدأب قلعتم رورجو راج : رافغلا زيزعلا ىلإ «

 فوذحم توعنمل ناتعن لصألا يف امهو . ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم زيزعلل

 غيص نم ةرافخلا» و . رافغلا زيزعلا هللا ىلإ : ىنعمب . مولعم هّنأل اراصتخإ

 . نارفغلا ريثكلا يأ لعاف ىنعمب لاعف ةغلابملا

 0 0000 سا « وار اتك مر 101 هس مس 2 7 1 0001

 [ةرماناوذلانالك يذلا عراب 1
 © دكه ميرنا

 تلوحف اهلامعتسإ رثك مث « ةلا الو هدب ال» ىنعمب لصألا ين يه : مرج اله

 امك نييرصبلا بهذم ىلع ةقايسو ءاقح» ىنعمب تراصو مسقلا ىنعم ىلإ

 ىنعمب لعف :مرجو ؛ هموق هيلإ هاعد امل ادر ال لعجي نأ يرشغنزلا لوقي

 بجوو قح يأ «قح» لعاف : هزيح يفام عم «(نأ» يف «نأ» و «قح)»

 .هتوعد نالطب هيلإ ءاعدلا كلذ بسك يأ «بسك» ىنعمب وأ هترعد نالطب

دب نأ امك عطقلا وهو مرجلا نم لعف دب ال ريظن مرج ال نأ لاقي نأ زوجيو
 ا

 ال ىنعمب اذك لعفت كنأ دب ال ىنعم نأ امكف . قيرفتلا وهو ديدبتلا نم لعف

 ىنعمب كلذل عطق ال يأ  رانلا مهل نأ مرج ال  كلذكف هلعف نم كل دب

 ةلطاب لازت ال يأ : مانصألا ةوعد نالطبل عطق الو رانلا نرقحتسي ادبأ مهنأ

 . اقح بلقنيف كلذ عطقني ال

 مسإ : ام . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : هيلإ يننوعدت امثأ ©

 ءيشثلا يأ يذلا نأ ىنعمب . اهمسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : يننوعدت . يذلا

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو اهل لحم ال ةياقولا نون نونلا . لعاف عفر لحم

 ال لوصوملا ةلص ؛هيلإ يننوعدت# ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا

 . يننوعدتب قلعتم رورجمو راج : هيلإ . بارعإلا نم اهل لحم

 ضام لعف : سيل . ؟نأ» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةوعد هل سيل «©

 ١ال59ا-



 أ و فن ىلإ ةوعد هل سيل ىنعمب ٠ لاب عيفرم سيلا مسإ

 أ ةدعد هل سيل : ىنعمب .. ةوعدل ةفوذحم ةفصب قلعتم رؤرجمو راج : ايندلا يف ©

 ١ فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسإلا رج ةمالعو . ايندلا يف ةباجتسم وأ ةعفا
 0 ٠ . رذعتلل

 ' يف. يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : ةرخآلا يف الو ©
 : . اهلثم برعتو «ايندلا يفا لع للع ةفوطعم : ةرخآلا

 | هبشم ديكوتو بصن فرح : ن . ةفطاع واولا : هللا ىلإ اندرم نأو ©

 ١ ريمض !لصتم ريمض «اناو . فلاب باسم اهمنسسا : درم . لعفلاب
 انريصم نأو : ىن ىنعمب : ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا

 ١ . «نأ» ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلإ ٠ انعجرم وأ

 عي أل ءابلاب بوصنم «ذأو تأ ذ نيفرسملا . تبزعأ : نيفرسملا نأو ©
 0 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 ريمض ل: مه هنأ ربخ ف لع أ: ةيمسإلا ةلمجلا : راثلا باحصأ مه ©
 | . .ةمضلاب عوفرم ؛مه» ربخ : باحصأ . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم

 37 0 نأ زوجيو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم
 . «نأ) ريخ (راثلا باحصأ» و . هل لحم ال داع وأ لصف ريمض

 دا ضد لالا 07 مومو
 . ىنعما ىلع ردقم طرش باوج يف ةعقاو دأ . ةيفانتسإ ءافلا : نوركذتسف ©

 فيوست فرح : نيسلا ٠ يلوق نوركذتسف مكلالبض ىلع متررصأ نإ يأ
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ,نوركذت - لابقتسا -

 .٠ ١ .لعاف عفر لحم يف
 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوس مسإ : مكل لوقأ ام ©

 ل ا؟ال5



 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لوقأ

 عمج ةمالع ميملاو لوقأب قلعتم رورجمو راج : مكل . انأ : هريدقت ابوجو
 . بارعإلا نم ا لحم ال لوصولا ةلص «مكل لوقأ» ةلمجو . روكذلا

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ  عجارلا  دئاعلاو
 «مكل لوقأ» ةلمجو ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو مكل هلوقأ ام : ريدقتلا .هب
 لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ام» و : بارعإلا نم اهل لحم ال اهتلص
 .مكل يلوق نوركذتسف : ريدقتلا . نوركذتل هب لوعفم .بصن

 ةمالعو عرفرم عراضم لعف : ضوفأ . ةفطاع واولا : يرمأ ضوفأو ©
 هب لوعفم : يرمأ . انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر 1

 اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانم ةكرحب لحملا لاغتشإ

 ديكرتو بصن فرح : نإ . ضوفأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : نإ هللا ىلإ ©
 . ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم

 ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نإ» مسإ ةلالجلا ظنل : دايعلاد ريصيب هللا ©
 اب . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم اهربخ : ريصب . ةحتفلا بصنلا
 . ريصبب قلعتم رورجمو راج

 © بما ةَوكولَبَداَواَودمناَدسةَلا َكَو
 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هاقو . ةيبيس : ءاف افلا : هللا هاقوف ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض - 2 و رامملل فألا
 ىنعمب . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف : هللا . مدقم هب لوعفم بصن
 . هايحف

 هّنأل ةحيتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تائيس ©
 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 ا روس



 | هلاصتإل مضلا ىلع ينبم ىضام لعف : اوركم . ةيردصم : ام: اوركم ام ©

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 : اهدعب امو (ام) و . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام١ ةلص «اوركم»

 . مهركم دئادش ريدقتب . ناث هب لوعفم بصن :لحم يف ردصم ليوأتب

 ٠ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قاح . ةفطاع وأولا : نوعرف لآب قاحو ©

 فاضم : نوعرف . نوعرف لهأب طاحأو يأ قاحب قلعتم رورجمو راج : لآب

 نم عرنممهنأل ةمضلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ

 . ةفرعملاو ةمجعلل . فرصلا

 ٠ رورجم هيلإ فاضم : تاذعلا . ةمضلاب عوفرم لعانف : باذعلا ءوس ©

 1 1 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب

 الاتات نصل اناا ٠
 #©©  ِباآَرَملاَدَعَأ َنوكِفْلاَ

 :ةعوفرم . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «باذعلا ءوس» نم لدب : راثلا ©

انلا وه يأ فوذحم ًادتبم ربخ وأ ةمضلاب اهلثم
 : هربخ ادتبم نوكت وأ « ر

 ْ . «اهيلع نوضرعي» ةيلعفلا ةلمجلا

 . نوعرف لآ نم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : 0

 .ريمنض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ن

 . ٍنوضرعيب :قلعتم رورجمو راج : اهيلع . لعاف يئان عفر لع يف لصتم

 . نوض رعيب قلعتم اهدعب ًاودغ «فرظلا»و

 نع لعفلاب ربعف فرظلا عضوم يف اودغ ودغي ادغ ردصم ؛ ايشعو اودغ ©

 ىلإ زجفلا نم وهو . ةحتفلا هبصل ةمالعو بوصنم ةادغلا تقو يأ تقولا

 و: ٠ اهبارعإ برعتو «اودغ» ىلع واولاب ةفرطعم ::ايشعو . رجفلا عرلط

 سال



 ىنعمب . برغملا وأ ءاسملا ىلإ رهظلا دعب نم تقولا يهو «ةيشع» عمج
 . ءاسم حابص راثلا ىلع نوضرعي

 - نامز فرظ - ا لا بسعت ةضياصي ةيفرظلا موقت مويو ©

 عوفرم عراضم لعف : . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم

 موقتا ةلمحو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعاسلا . ةمضلا هعفر ةمالعو

 يأ «اولخدأ» لاقي ةعاسلا تماق اذإف ىنعمب . ةفاضإلاب رج لحم يف «ةعاسلا

 . نوعرف لآ اولخدأ ةكتئالملا اهيأ : ىلاعت هللا لوقي

 - لوقلا لوقم - رمضم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اولخدأ ©
 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نآل نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف يهو

 . ةقراف فلالاو لعاف عف لحم يف لصتم ريمض واولا

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لوا هب لوعفم : دشأ نوعرف لآ ©
 نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نوعرف .فاضم

 ناث هب لوعفم : دشأ , ةفرعملاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا

 . بوصنم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 باذع دشا يا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باذعلا ©

 . اهباذع دشا اوقوذيل منهج ىلا مهولخدا ىنعمب . منهج

 طلاس اوبوتسان دل ولعل وعقرانلاِ ناَكَيْدِإَو
 ه» ركلات بياض

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . ةيفانئتسا : واولا ؛ ناو ©

 .٠ هركذا 5 هريدقت فوذحم لعفل

 : نوجاحتي . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : راذلا قف نوجاحتي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . نولداجتي تقو ركذاو ىنعمب نوجاحتيب قلعتم رورجمو راج : راثلا يف

 اله



 هعفز ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لوقي . ةفطاع ءاغلا.: ءافعضلا لوقيف ©

 ش . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءافعضلا . ةمضلا

 : ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : ماللا: اوريكتسا نيذلل ©

 ! لعق: اوريكتسا . لوقيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحن يف حتفلا
 ' عفر' لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال منضلا ىلع ينبم ضام

 ش بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوربكتسا» ةلمجو . لعاف

 ١ : نإ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : اعبت :مكل انك انإ ©

 | يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و لعفلاب هبشم ٍديكوتو بصن فرح

 : ةلمجلاو . افيفخت < نينونلا ىدحا تفذحف اننإ اهلصأو «نإ» مسا بصن لحم

 . ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك «نإ» ربخ عفر لحم يف : اهدعب ةيلعفلا

 ىلع ينبم «نيملكتملا ريمض» لصتم ريمض انا و . :انب هلاصتال نوكسلا

 ' : اعنبت .'انكب قلعتم رورجيو راج :: مكل "ناك" مسأ عفر لحم يف نوكسلا
 ردضم ةملكلاو . اعابت ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو ُبوصنم «ناك» ربخ

 : يف مكل نيعباتم ىنعمبو عابتا يأ عبت يوذ يأ . عمجلاو درفملا هيف يوتسي

 ْ . ايندلا

 : عفر :لحع يف لصفتم ريمض : متنا . ةيفانتسا : ءافلا : نونغم متئا لهف ©

 ضرع نرئلاو ماس ركذم عم هلل دولاب عوفرم متنا ربخ : : نونغم . أدتبم

 1 ال ماهفتسا فرح «له» و نوعفاد وا نولمحتم : ىنعنمب درفملا نيونت نم

 . !بارعالا نم هل لحم

 :هب لوعفم .: ابيصن . نونغمب قلعتم رورجمو راج : راثلا نم بيصن انع ©

  ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : رانلا نم . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم
 ,هيلا فاضملا ميقاو فاضملا رورجملا فذحف رانلا باذع نم يا «ابيصن» نم

 ل اا ش . هماقم

 تدآ؟الك
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 مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوريكتسا نيذلا لاق ©

 ةيالا يف تبرعا : اوربكتسا . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ةقباسلا

 فرح .: نإ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : اهيف لك انإ ©
 ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 ةنوتملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك «نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 رورجيو راج : اهيف . انلك : ىنعملا نأل هيلا فاضملا نم ضوع نيونتلاو

 يف يا ؛نإل ريخ عفر لم يف ءاهيف لكا ةيمسالا ةلمجلاو «لك» ربخب قلعتم

 هللا . ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هللا نإ ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمساأ

 فرح : دق «نإ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : دابعلا نيب مكح دق ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع :ينبم ضام لعف : مكح . قيقحت
 قلعتم بوصنم ىنعملا بسح ىلع ناكم وأ نامز فرظ : نيب . وه هريدقت

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دابعلا . فاضم وهو مكحب

 . ةرسكلا

 َنئاَمْوَنَع تيب يراود يجوع ركاب الََو 4 ل رح سا 1 سرسا ساطع ع 1 ير
 © ياَدَ

 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانئتسا واولا : راثلا يف نيذلا لاقو ©

 . بارعالا نم امل لحم ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رانلا يف» رورجملاو

 لال



 / رورجم هيلا فاضم : منهج . لاقب قلعتم رورجيو راج : منهج ةنزخل ©

 فرصلا نم عونم مسا هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ' يا اهتنزخل لقي لو . اهلها بيذعتب ماوقلل : ىنعمب ., ثينأتلاو ةفرعملل

 : ؟منهج١ رهاظلا عضو اذهلو اليوهبت منهج ركذ يف نآل مْيَخفتلل رانلا ة ةنزخ

 . اهدشاو رانلا نم عظفا منهج نآل «اهتنزخلا يف «اه» رمضملا عضوم

 : :اوعدا - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مكير اوعدا ©

 ' نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم بلط ةغيصب'لسوتو سامتلا لعف
 ! ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض واولاو ': ةسمبخلا لاعفالا

 لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم هب لوعفم .: مكبر

 :ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف مضْلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريم - ينبم
 : اهلها بيذعتب نومئاقلا منهج ةنزخ ةكئالملا مه : نوبطاخملاو . روكذلا عمج

 | نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج هّنأل موزجم عباضبم لعف.: اذع ففخي ©
 ”رورجبو راج : انع .وه هزيدقت اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ

 نم ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باذعلا نم اموي ©

 ا : . امويل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :باذعلا

 0 5 هم ْ 770- ميسو

 مو اوعداة اولا كاوا كيري سن كيأتهلك1 آو ١
 ه» للَسِْفالإَن ركل

 ,لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم.ضام لعف : اولاق ©
 ْ . ةقراف فلالاو لعإف عفر لحم يف ينبم

 .. ةدئاز : واولا . ماهفتسا ظفلب ةجحلل مازلاو خينوت ةزمه ةزمهلا : كت مل و ©

 ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف : كت . بلقو مزجو يفن فرح : مل

 ام



 : هلصا نأل واولا تفذحو افيفختو ازاوج ةفوذحملا نونلا هرخخآ نوكس همزج

 . نينكاسلا ءاقتلإل نوكت

 . نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيالا يف تبرعا : تانيبلاب مكلسر مكيتقات ©
 . نيبطاخملا ريمض فاكلاو

 وهو «معن) ىنعمب : لب . ةميركلا ةيالا ةيادب يف اتبرعا : اولاق ىلي اولاق ©

 . هل لمع ال وهو . باجيالا هب دصقيو يفنلا نع هب باجي باوج فرح
 . ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف تبرعا :اوعدا . ةيفانثتسا ءافلا : اوعداف ©

 ةسماخلا ةميركلا ةيالا يف تبرعا : لالض يقف الإ نيرفاكلا ءاعد امو ©

 1 . نيرشعلاو

 ١  0ذيل ةوفيرزوو ايدل ذرف يف اونما ناو انكسر ىلإ 8 اسد ا لإ ير 2
 ريمض ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : انلسر رصخنل انإ ©

 ديكوتلا مال : ماللا . «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : رصنن . ةقلحزملا

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لسر . نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . ةحتفلا

 . «نإ» ربخ عفر لحم يف ةانلسر رصنن» ةلمجو

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاعع واولا : اونمآ نيذلاو ©

 بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلالاو

 - تعن  ةفص : ايندلا . رصننب قلعتم رورجمو راج : انندلا ةايحلا نق«

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل
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 ْ ٠ . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لعق : قي ةفاضإلاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : داهشالا موقي ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : داهشالا . ةمضلا هعفر ةمالغعو عوفرم عراضم

 ١ ةكئالملا نم : ةظفحلا مهو دهاش عمج : داهشالاو . ةرخآلاو ايندلا يف ىنعمب

 : .ةمايقلا موي سانلا ىلع ءادهش اونوكيل (ِِلَي) دمحع ةمأ نم نينمؤملاو ءايبنالاو

 د دوا د4 سوك رادو دمج ل رس هو سي
 © رالآع وس و ا متلو فنيل تي 1 هذ

 ١ :هدلعب ةيلعفلا ةلمجلاو.. ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف ةدراولا (موي» نم لدب : موي ©

 ْ . ةفاضإلاب رج لحجم يف

 | : عفني . اهل لمع ال ةيهانلا ماللا : ال: مهترذعم نيملظلا عفني ال ©

 : مدقُم هب لوعفم : نيملظلا . ةمضلا هعفر :ةمالعو عونفرم عراضم لعف

 نيؤئتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبلصن ةمالعو بوصنم
 يف نيبئاغلا ريمض «مه) و ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرذعم .٠ درفملا يف ةكرحم لاو

 «مهترذعم» نألو هلعاف نع لصف هنأل لعفلا ركذ دقو .. ةفاضإلاب رج لحم

 ١ يف نايئاخلا ريمض (مه) و رج فرح ماللا . ةيفانئتسا ؤاولا : ةتعللا مهلو ©

 رخخؤم أدتيم : ةنعللا . ماقم ريخي قلعتم رورجملاو رانجلاو 0

 رادو م يا ٠ ةرسكلا ةرج ةمالعو البديع هيلا فاضم ةرادلا»

 : + اهباذع وهو ةرخآلا

 بتي فرقت ننقل ومالا دلو 0“ ا 34 م1

 . قيفحت قرح : دق . ديكوتلاو ءادتبإلل ماللا . ةيفانتتسا واولا : انيتآ دقلو ©
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 ينبم لصتم ريمض ؛انا و . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يآ

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ىلع ةردقملا ةحتفلا (هبصن ةمالعو نابوصنم ؛انيتآ' الوعفم : ىدهلا ىسوم ©

 . رذعتلل فلالا

 ىسوم انيتآ» ىلع واولاب ةفوطعم : باّتكلا ليئارسا ينب انثروأو ©

 قحلم هّأل ءايلا ؟ينب» لوالا لوعفملا بصن ةمالعو . اهبارعا برعتو «ىدهلا

 يناثلا لوعفملا بصن ةمالعو . ةفاضإلل هنون تفذحو ملاسلا ثنؤملا عمجب

 ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم «ليئارسا» و . ةرهاظلا ةحتفلا «باتكلا»

 . يمجعا مسا هنأل « فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج

 بالو ليفة ىم 0

 - هل لوعفملا ىلع ةبوصنم يهو ةياده وا اداشرا ىنعمب : ىركذو ىده ©

 .ىده مهيدهي ىنعمب  ردصم - قلطم لوعفم وا ةيادهلا لجأل يا  هلجأل

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ايداه ىنعمب لاح وا

 نم ةعونمم يهو . اهبارعا برعتو «ىده» ىلع واولاب ةفوطعم : ىزكذو

 ثينأت فلأب هتنم ردصم !«ىلعف» نزو ىلع روصقم مسا اهتأل فرصلا

 . ةروصقم

 ىده» ردصم يف لماعلاب قلعتم رورجمو رج : بايلاألا يلوأل ٠

 ةملكلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ىركذو

 مسا يه ليقو . هل دحاو ال ؛يوذ» ىنعمب عمج يهو ظفلت الو واوب بتكت

 ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : بابلألا . بخاص ىنعمب وذ :ةدحاو عمج

 . لوقعلا باحصأل : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو

 س54



 هي لس سف ا أ مو ال | د م

 يتيعلاب رار دم عبس ذر فختَسأَو 3 606

 : ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : ربصا . ةيفانكتسا ءافلا : ريضاف ©

 ١. كموق ىذأ ىلع ريصاف : , ىنعمب . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 / «نإ» مسا : دع . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ؛ قح هللا دعو نإ ©

 . ةفاضإلاب ميظعتلل رورجع هيلا فاضم ةلالجلا ظف : هللا ١ ةحتفلاب بوصنم
 هللا دعو نإ ىنعمب . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : قح . ةرسكلا هرج ةمالعو

 0 . كل ةبقاعلا نإو قح دمحم اي كرصنب

 دحو . اهبارعا برعتو اربصا» ىلع واولاب ةفوطعم:: : كينذل رفغتساو ©

 ع ير يو لمي «رقتتساوا بارعا بردت: كير دمحب حيسو #

 ' ريمض نم لاحب قلعتم وا حبسب قلعتم رورجمو راج :دمحب . بئاوشلا
 , ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : كير . كبر ادماح : ريدقتب "حبسا

 . «كبنذل» يف تيرعا :'فاكلاو . ةرسكلا هرج

 واولاب ةفوطعم : : راكبالاو رفغتساب قلعتم رورجمو راج: راكيالاو يثعلاب ©

 . رجفلاو رصعلا اتالص امه ليقو . اهلثم اهلثم . ةرورجم 'يشعلا » ىلع

 ياخ قطز ا اتا ١
7 2 170 2 

 اا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نإ ©
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 . ال لح ال هتلص : هدعب ةلمجلاو اهمسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ةيآلا يف تبرعا : مهاتآ ناطلس ريغب هللا تايآ يف نولداجي «
 . نيثالثلاو ةسماخلا ةميركلا

 راج : رودص يف . ةيفانلا ؛ام١ ىنعمب ةلمهم ةففغ : نإ : مهرودص يف نإ © :

 . ةفاضإلاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . مدقم ربخب قلعتم زورخمو

 . (نإ» ربخ عفر لحم يف اربك الا مهرودص يف نإ) ةيمسالا ةلمجلاو

 ىنعمب . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ربك . اه لمع ال رصح ةادا : ريك الإ ©

 . قحلا لوبق نع مهنم ربكت الإ كلذ (ف

 :ام . ربكل - تعن  ةفص عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : هيغلايي مه ام ©

 راج : هيغلابب . أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض : مه . اه لمع ال ةيفان

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «مه» ربخب قلعتم رورخبو

 نم رهو ةفاضإلاب رج لحن يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضإلل نوئلا تفذحو

 ربكلا بجوم يغلابب يا . هلومعم ىلا  لعافلا مسا  لماعلا ةفاضا

 ٠ هيصتعمو

 ىلع ينبم رما لعف : ذدعتسا . ليلعتلل ةيفانثكسا ءافلا : هللا ذعتساف ©

 راج : هللاب . تنا : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا
 . مهرورش نم هللا ىلا أجلاف يا . ذعتساب قلعتم ميظعتلل رورجو

 يف لصفنم ريمض : وه . اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو ليلعتلا

 اوه» أدتبملل ربخ يا اوه اربخ : ريصبلا عيمسلا . أدتبم عفر لحم

 اب ريصبلا وهو نولوقيو لوقت ال عيمسلا وه : ىنعمب . ةمضلاب ناعوفرم

 بارعالا نم هل لحم ال دابع وا لصف ريمض «وه» نوكي نا زوجيو «نإ»

 . ؟نإا يربخ اريصبلا عيمسلا» نوكيو

 نو



 نيالا ينل لَحْم ريكو لك +
 نو

 : عوفرم ًادتبم : قلخ ..ديكوتلا مال : ماللا : ضرالاو تاومسلا ق قلخل ©
 ا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجج هيلإ فاضم : تاومسلا ٠

 . اهلثم ةرورجج «تاومسلالا لع واولاب ةفوطعم : 10

 | نم عرنمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : سانلا قلخ نم ربكأ ©
 ٠ راج : قلخ نم . لعفلا نزوبو ليضفت لعفأ يأ ليضفت ةغيص فرصلا

 ١ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : سانلا / ريكأب قلعتم رورجمو

 . لعفلاب هبشم فرح : نكل ةيئكاردتسإ واولا : سانلا رثكأ نكلو ©

 . تبرعأ : سانلا . ةحتفلاب :بوصنم اهمسإ : رثكأ

 ' لاعال ةين ال «نكلا ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©
 , يف لصتم ريم زارا نوثلا تريشب عوشرس مياشم لد ١ نوملعي . ال

 ا انها ومو ه4

 د لمع ال ةيقان : ام : ةيفانتسأ واولا : ريصبلاو ىمعألا يوتسي امو ©
 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوضرم عراضم لعف : يوتسي . اهل

 :زيصبلاو رذعتلل فلألا ىلع: ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىمعالا . لقشلل

 :: ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «ىئمعألا» ىلع واولاب ةقوطغم
 . ءيسملاو نسخملل الثم ريصبلاو ىمعألا ىلاعتو هناحبس برض
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 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : نيذلا . ةفطاع واولا : اوذمآ نيذلاو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعأبجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اونمأ» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 . اهبارعإ برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هّنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 عوفرم : ءيبسملا . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : ءىسملا الو ©:

 . تائيسلا

 : ريدقتب - قلطملا لوعفملا  ردصملا نع ةبئان ةفص : نوركذتت ام اليلق ©

 عوفرم عراضم لعف نوركذتت . ةلمهم ةدئاز «اما و . نوركذتي اليلق اركذت

 . نوظعتت : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 و هب 7010 وو ير ا

 ©© نويؤالساتلاركحأ لَو اف بيرد هيكل دَعاَكلاَوإ 4

 اهمسإ : ةعاسلا . لعفلاب هبشم ديكوتو ْبصن فرح : ةيتآل ةعاسلا نإ ©

 عوفرم «نا» ربخ ةيتآ . ةقلحزملا ديكأتلا مال ماللا . ةحتفلاب بوصنم

 . تآل ةمايقلا موي نأ يأ .ةمضلاب

 ىلع ينبم «الا مسإ : بير . «نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان : اهيف بير ال ©

 . «ال) ربخب قلعتم رورجمو راج : اهيف .اهئيحجم نم دبال يأ نأل

 ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوئمؤي ال سانلا رثكأ نكلو ©
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 قوانين 17١
 © نلت بن وخديَس

 ! . حيفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانتتسإ :وارلا : مكر لاقو ©
 '  نيبطاخملا ريمض  لصتملا ريمض قاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : مكبر

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
 | يهو  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : يثوعدا ©

 ْ . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فرح همزج ةمالعو موزجي رمأ لعف

 ' . ال لحم ال ةياقولا نون نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ! ءاعدلا نأل ينودبعا ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم .يف لصتم ريمض :ءايلاو

 ' نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق هيلع لديو ميركلا نآرقلا يف ريثك ةدابعلا ىنعمب
 داريو امهرهاظ ىلع ةباجتسإلاو ءاعدلا داري نأ زوجنو « يقدابع نع نوربكتسي

 , نبا لاق . اهماوبأ لضفأ نمو ةدابعلا نم باب ءاعدلا 'نآل يئاعد دامس

 ْ . ءاعدلا : ةدايعلا :

 اك ا سو بطلا بالج هلل مزج اخس لعن ؛ مكل بجتسأ ©
 : رورخيو راج : مكل . انأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ

 ' نوديرت ام ٍنولأست نأ : ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو بجتساب قلعتم
 00 . مكبجأ ينودبعت نأ وأ

 نولداجي نيذلا نإ" بارعإ برعت : يتدايع نع نوربكتسي نيذلا نإ ©
 : . نيسمخلاو ةسداسلا ةيآلا يف «هللا تايآ يف

 ' «نا) ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيرخاد منهج نولخديس ©

 ' واولأو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نولخدي  :فيوست فرح : نيسلا
 ؛ هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : .منهج . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض

 ْ . ةفرعملاو ثينأتلل فرصلا نم. عونمم هنأل نوني ملو ةحتمفلا

 ب 5مكدل



 عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «نولخدي» ريمض نم لاح : نيرخاد ©

 . لعفلا لصوأو راجلا فذحف منهج ىلإ نولخديس : هلصأو

01 

 و لاذ اننا هتاف اوكتتل ياارب <

 ه5 ووكيل سا 1 0

 : ارصيم راهنلاو هيف اونكستل ليللا مكل لعج يذلا هللا ©
 . سنوي ةروس نم نيتسلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ

 . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : سانلا ىلع لضف وذل هللا نإ ©

 ديكوتلا مال ماللا . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا. : هللا

 وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم «نإ» ريخ : وذ .  ةقلحتملا

 ىلع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورحم هيلا فاضم : لضف . فاضم

 . لضفل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : سانلا

 ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوركشب ال سانلا رثكأ نكلو ©

 . معتلا هذه نوركشي ال يا . نيسمخلاو

 ١ ترك ناو هال ل دز وح 1س ©
 فاكلا . دعبلل ماللا . نم عب لع يف ةوكسا لع ينم ةاشا مسا مكلذ ©

 لاعفألاب زيمتلا مولعملا : ىنعمب ةراشالاو عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل

 . هللا وه دحا اهيف اهكراشي ال يتلا ةصاخلا

 ةلمجو . وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : ةلالجلا ظفل : قلاخ مكبر هللا ©

 . ةمضلاب عوفرم ناث ربخ : مكبر . «مكلذ» ربخ عفر لحم يف « هللاوه»

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو

 -148ال#



 . وه يا ةفدارتم رابخا يهو . ةمضلاب عوفرم ثلاث ربخ ::قلاخ . ةفاضإلاب
 ! وهو هئاشنإو ءيش لك قلخو ةيبوبرلاو ةيحلالا نم فالصوالا هذه عماجلا
 ا | هل :يناث ال دحالا دحاولا

 ' . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش لك ©
 ' قلاخ : ىتعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش
 ْ . مدلا نم ءيش لك

 ' ةروسس نم ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوكفؤت ىناف وه الإ هلإ ل ©
 1 . ارطاقل

 49 نودي 2 ا
 ' نع ,بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا :-كلذك ©

 : اذ . نورفاكلا كفؤي كفإلا اذه لثم : ىنعمب - ردضملا  قلطملا لوعفللا
 ' فرح فاكلاو دعبلل بلل ماللا ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مشا

 لا . باطخ

 : مسأ : نيذلا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عياضم لغف: نيذلا كفوي ©

 . لعاف عفر لحع يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 ١ بازعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : اهربخ غم ةيلعفلا ةلمجلا : اوناك ©

 ريمتض واولا . ةعامجلا ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضقان ضام لعف يهو
 1 , ةقراف فلالاو «نابك» مسا عفر لحم يف لصتم

 : هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ناك ربخب قلعتم روزجو راج : هللا تايآي ©
 0 : . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم

 .. عراضم لمف يهو ءاوناك# ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا: نودحجبي ©

 | نوزفكي ىنعمب ٠ لعاف عقر لح يف لصتم ريمسغ واولاد ذولا توبي عوشرس
 . هللا تايآب
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 يسحلا ف روصو انستا اراك خلاك لكيلا أ 1
 همة راف كرار ككل بيان مكَتَرَو فرم 0 2 37 أ ا هوه ور

 ظ © يلم

 مسا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ًأدتبم : ةلالجلا ظفل : يذلا هللا ©

 ريخ نوكي نأ زوجيو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف « يذلا وه» ةلمجو . وه : هريدقت فوذحم أدتبملا

 نم اهل ل ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ارارق ضرالا مكل لعج ©

 عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجمو واج : مكل . وه : هريدقت ازا ِ

 ةحتفلا (مههبصن ةمالعو نابوصنم «لعج» الوعفم : ارارق ضرالا . روكذلا

 «ارارق» و اطوعفم «ضرالا» نوكتف «قلخت» ىنعم ىلع امأ ؛ريص» ىنعم ىلع

 ىنعمب اهبارعا برعتو «ارارق ضرالا» ىلع واولاب ةفوطعم : عاني ءامسلاو ©

 لصتم ريمض فاكلا اهبارعا برعتو 'لعج» ىلع واولاب ةفوطعم : مكروصو ©

 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - 1

 . روكذلا عمج

 :مكروص . اهبارعا برعتو (روص» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكروص نسحأف ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 راج : تابيطلا نم . «مكروصو» بارعا برعت : تابيطلا نم مكقزرو ©

 لوعفملا ىلع تلد ةيضيعبت «نم» نوكت نأ زوجيو . مكقزرب قلعتم رورجمو
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 . كئاذللا ضعب ىنعمب (قزر» لعفلل يناثلا

 . نيتسلاو ةيئاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مكمر هللا مكلذ ©

 هللا.. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرابت . ةيفانئتسا ءافلا : هللا كرابتف ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 ش . ةملضلاب عوفرم ةلالجلا ظفل نم لدب وا - تعن - ةفلص : نيملاعلا بر ©
 عمجيب قحلم هلل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا
 ْ . درفملا يف ةكرحلاو نيوتتلا نم ضوع نوتلاو ماسلا ركذللا

 0 وروو
 * 02 نصل وعد 0 اوه 6

 لي ؛ يحلا . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : يحلا وه ©
 00 ٠ ةمضلاب عوفرم ارها

 .يحلا وه ينعمب اوه" أدتبملل ناث ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : وه الإ هلإ ال ©
 :ينبم اهمسا : هلإ . «نإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . هل يناث ال دحاولا
 :١ وه . ءانثتسا ةادأ : الإ . ابوجو فوذحم اهربخو بصن لحم يف حتفلا ىلع

 نأل ؛هلإ إلا عضوم نم لدب عفر لحن يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض
 : . ءادتيإلاب عفر هيف تلمع امو (ال١ عضوم

 : هعراضم نأل نونلا قذح ىلع ينبم رما لعف : هوعدا . ةيببس ءافلا : هوعداف ©
 ريمض ءالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم
 . هوديعاف يا . هب لوعفم بصن لح ين مخلا ىلع ينبع لصع

 ,نيضلخ يأ ٠ ةرشع ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نيدلا هل نيصلخم ©

 لم ليعسلاو ةساخلا ةميركلا ةيآلا ف تبرع : ةيملاعلا بر هلل .دمحلا ©
 : لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمبججلاو روسلا نم ديدعلا يفو «رمزلا» ةروس

 1 . نيملاعلا بر هلل دمحلا. : نيلئاق هودبعا يأ - لوقلا لوقم هب
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 كئيب عك هادو ذم وفكر 03 كك

 5 ني ليسنر َتِمْأَكُف كن

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلإل هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق © :

 يف : اهدعب ةلمجلاو . نيكرشملل لق يا . تنا : هريدقت ابوجو هيف رتتسم
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم :

 - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : تدهن ىنإ ©
 لوهجملل ينبم ضام لعف : تيبن . اهمسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف «تيمن» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  ملكتملا

 . 4نا» ربخخ عفر

 ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : دبعأ . بصنو ةيردصم فرح : ديعأ نأ © .

 «دبعأ» ةلمجو . انأ: هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن

 ةيردصملا «نأ» و . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص : اهدعب امو

 نام دقل : ىنعمب . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو

 . ةدابع نع ير

 . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : نوعدت نيذلا ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدت
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوعدت» ةلمجو "نودبعت» ىنعمب . لعاف

 .هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو بارعإلا

 . مهنودبعت يأ مهنرعدت نيذلا : ريدقتلا

 مسإ نم ةفوذحم لاحب قلعتم وأ نوعدتب قلعتم رورحجيو راج : هللا نود نم ©

 . هللا نود نم ةحلا : ىنعمب (نوعدت١» لوعفمل ةفصب قلعتي نأ زوجيو لوصوملا

 .ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضإلاب ميظعتلل رورجب هيلإ فاضم :ةلالجلا ظفل هللا
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 يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : امل : تانيبلا ينءاج امل ©

 | مدقتل فوذح هباوجو مزاج ريغ طرش مسإ نوكت نأ زوجيو . بصن لحم
 نم امل لحي ال ةياقولا نون نونلا . حتفلا ىلع ينبم ضام (لعف : ءاج . هانعم
 , هب لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . بارعإلا

 ' تايآلا : ىنعمب . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف .: تانيبلا . مدقم

 يف ءاج# ةلمجو («نايب» ىنعمب فوصوملا فذحف تاحضاولا ي وأ تانيبلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف «تانيبلا

  ةفوذنع ةفضب اقلعتم نوكي نأ زرجيو ينءاجب قلعتم رورجو راج : يمر نم ©
 .:ةفاضإلاب رج لح يف  ملكتملا ريمض - لضتم' ريمض ءايلإو تانيبلل

 . اهبارعإ برعتو «دبعأ نأ تيمنا ىلع واولاب ةفوطعم : ملسأ نأ نرمأو

 . ملستسأ نأ :

 رورجم هيلإ فاضم : نيملاعلا . ملسأب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا ب برل»
 : نم' ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو.ةفاضإلاب

 . درفللا يف ةكرحلاو نيونتلا

 م تعيد ف ةعظلْنَم ياثر كلك ولاوغ /

 اوين اكويشاو كك مكوه وحال
 + نبع ماكو :ياراجو زكري

  مسإ : يتذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصشنم ريمض : يذلا وه ©

 00 . اوه عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 / مكجرخي مث ةقلع نم مث ةفطن نم مث بارت نم مكقلخ »

 امل لحم ال.لوصوملا ةلص ةلمجلا : مكدشأ اوغلبتل مث الفط

 اذاوج رثتسم يمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لغف يهو . بارعإلا
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 «اوغلبتلا و جحا ةروس نم ةسماخلا ةيآلا يف تبرعأ اهدعب امو . وه هريدقت

 . اوغلبتل مكيقبي مث : هريدقت فوذحمب قلعتم

 بارعإ برعت : اونوكتل . فطع فرح : مث : اهويش اونوكتل مث ©

 . اهمسإ عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو صقان ضام لعف يهو «اوغلبتل»

 ةروس نم ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : لبق نم قوتي نم مكنمو ©
 مضلا ىلع ينبم مسإ «لبق» و ىوتيب قلعتم رورجمو راج : لبق نم . جحلا
 . ةخوخيشلا لبق نم يأ . نمب رج لح يف ةفاضإلا نع هعاطقنإل

 ىلع راولاب ةفوطعم يهو ؛مكدشأ اوغلبتلا يف تبرعأ : الجأ اوقلبتلو ©
 . اوغليتل كلذ لعفنو يأ . فوذحم

 ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم لجأل - تعن - ةفص : ىمسم ©

 . يمامخ ةركن روصقم مسإ اهنأل تنونو اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل

 . ةمايقلا موي لش . توملا وهو اددحم الجأ : ىنعمب

 لع يف ملا ىلع يس - نييطاخما ريمض لصعم ريمصض فاكلاو ليلعتلا
 عوفرم عراضم لعف : نولقعت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعلا مبسأ بصن

 يف «نولقعت» ةلمحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب

 . مولعم هنألو اراصتخإ «نولقعت» لوعفم فذحو «لعل» ربخ عفر لحم

 . ججحلاو ربعلا نم كلذ يف ام نولقعت ىنعمب

 ه» فرب لوهياقإفارعلَصقادَب تيفو فسر
 : يبحي . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ديمو يبني يذلا وه ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 : ريدقتلا اراصتخا «تيمياو ييجي الوعفم فذحو . وه هريدقت ازارج

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ييحيا ةلمجو . ءايحالا تيميو تاومالا ييحي
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 .لعفلا عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «يبحي» ىلع واولاب ةفرطعم : تيميو
 1 . ةرهاظلا ةمضلا

 .ةيآلا يف تنيرعا : نوكيف نك هل لوقي امئإف ارمأ ىضق اذإف ٠

 . «ةرقبلا» ةزوس نم ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةميركلا

 © نرش أَن درج وكلما 4
 ! مزجو يفن فرح : مل . ريرقتلا هانعمو اظفل نا ماهفتسا فلا فنالا : رت ملأ ©

 لا فرح هرخآ فذح هيرج ةمالعو ملب موج عباضم لع : رت . بق
 , بطاخملا نوكي نأ زوجيو . تنا : هريدقت ابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو
 .هذه فو بيجعتلا يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي ملو ري ل نم

 : . وه : هريدقت ازاوج هيف ارتتسم اربمض لعافلا نركي ةلاحلا

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نيذلا ىلا ©
 : . رظنت ملأ ىنعمب رتب قلعتم زورجملاو راج او ىلإب

 نيثالثلاو ةسماخلا نيتميركلا: نيتيآلا يف تبرعا : هللا تايآ يف نولداجي ©

 ْ ش . نيسمخلاو ةسداسلاو
 .ناكم فرظ بصن لم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا منا : نوفرصي ىنأ ©

 نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوفرصي . «نيا» ىنعمب
 ! نع نوفرضُي نيا ىنعمب . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . ؟ هناحبس هللاب ناييالا

 © كفك كسنِوإ ةسينأبو بكيل 16
 . اذتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : باتكلاب اويذك نيذلا ©

 ' ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم لضام لعف : اوبذك

 قلعتم رورجمو راج : باتكلاب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «باتكلاب اوبذك» ةلمحو . راب يا . اوبذكب

 ينيم ضام لعف .: لسا ٠ يذلاب اوبذك يا ءابلاب رج لح يف نوكسلا لع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض 4ان» و . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع

 . اوبذكب قلعتم «اب» رورجملاو راجلاو . لعاف عفر

 بوصتنم هب لوعفم : لسر . انلسرأب قلعتم رورجو راج : ائلسر هب ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و بتكلا نم يا .ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضإلاب رج لحم يف 1

 «نما ىنعمب اهنأل «نيذلا» باوج يف ةعقاو ءافلا : نوملعيب فوسف ©

 لعف : نوملعي . - لابقتسا - فيوست وا سيفنت فرح : فوس . ةيطرشلا

 ةلمجو . لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 (نوملعي»" لوعفم فذحو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نوملعي فوسف»

 باتكلا مهبيذكت ءازج نوملعي فوسف : ىنعمب مولعم هنأل ررصتخا

 . لسرلاو

 نوبي ٌلِيَكَملاَو هينتعأ فل لتالاوإ 7١ ب وسو در است قص

 قمتم ناسي فرظ بصت ل يف نركملا ىلع ينبم مسا : ذإ: لالغألا ذإ © ْ

 : لالغالا . فاضم وهو نيتكاسلا ءاقتلإل رسكلاب هرخا كرحو نوملعيب

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 نيبئاغلا ريمض «مه»و . فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجمو راج : مهقانعأ نه

 رج لح يف «مهقانعأ يف لالغألا» ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضإلاب رج لح يف

 . ذإ دعب اهعوقول ةفاضإلاب

 ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «لالغالا» ىلع واولاب ةفوطعم : لسالسلاو © .

 مهباقر يف لسالسلاو دويقلا نوكت نيح
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 . ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عراضبم لعف : نويحسي ©

 . لانح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
 0 . نيبوحسم يأ نوبحسي مهو : ىنعمب

 - [رن 00 7

 © نيران كري 7"
 .ديدشلا ءا يف نورجي يأ نوبحسيب قلعتم رورجتمو :راج : ميمحلا ف ©

 . ةرارحلا

 كوز جسي را .بيقعتلل فطع قرح : مث: نورجسي رانلا يف مث ©

 ش . مهفاوجا اهب ةءولمم اهب نوقرحم مهو مهب

 0 ف 1 21يوم
 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . فطع فرح: مث: مهل لبق مث ©

 راجلب ماللاب رج لح يف نيئاخلا ريمسغ ممل و رج فرج مالا ١ حتفلا ىلع

 . ليقب قلعتم رورجملاو

 . لئعاف بئان عفر لحم يف : ةيماهفتسالا ةيمسالا ةلمجلا : مدنك ام نيآ

 : ريخب, قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :
 1 م مفر ل يف نوكسلا لح بم لو سرع /سا : ام. مدمس
 ضام لعف : متنك . بارعالا نم ال لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 لضتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبص صقان
 ١ ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ل نيبطاخملا ريمض

 0 ْ . روكذلا عمج

 , عوفرم عراضم لعف يهو ؛ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوكرشت ©
 ' اهتلص رالا فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضواولاو.نونلا توبشب

 مب نوكرشت متنك نيذلا يا
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 َكِلدكصْأَعَك زبيب كتر لاتعاس ارادة دع 7"

 82 نكاد ل ض

 يف «ام» لوصوملا مسإ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : هللا نود نم ©'

 رورجم هيلإ فاضم : هللا . ينايب رج فرح «نم» و ةقباسلا ةميركلا ةيآلا
 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضإلاب ميظعتلل

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : :اولاق ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ائع اولض ©

 ىنعمب . اولضب قلعتم رورجبو راج : انع .ةاولاق» بارعإ برعت ::اولض

 . انلويع نع اوباغ

 مزجو يفن فرح : مل . فانتسإلل بارضإ فرح : لب : نكذ مل لب ©
 هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عاضم لعف : نكن .بلقو
 . نحن : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض اهمساو نيئكاسلا ءاقتلال واولا تفذنحو

 وعدن . «نكن» ريخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ايش ليق نم وعدن ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 " لبق " و وعدنب قلعتم رورجمو راج : لبق نم . نحن : هريدقت ابوجو

 لوعفم : ائيش . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا

 امو ائيش اونوكي مل مهنأ انل نيبت : ىنعمب .' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب
 . ائيش مهتدابعب دبعن انك

 . نيئالثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيرفاكلا هللا لضب كلذك ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرفاكلا
 مهنع مهتما لالض لثم : ىنعمب . درفملا يف ةكرحللاو نيونتلا نم ضوع
 . مهتملا نع هللا مهلضي
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 4 ووك خا و ريكي ضرالا نوح 2 و ا
 ا ا ل لل يا ا: مكلذ

 . عمجلا ةمالع ميملا . باطخلل

 ' لغف' : متلك . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا :: نوحرفت متنك امب ©

 ' يمض ءاتلا .. كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 : ميملاو ناك  مسإ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم
 ' واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوحرفت . زوكذلا عمج ةمالع

 | ريغ بصن لحم يف "نوحرفت# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 : بارعإلا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نوحرفت متنك) ةلمحو «ناك»

 ' رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدغب امو ةيردصملا «امااو
 نم: مكل ناك ام ببسب مكباصأ لالضالا مكلذ : ىنعمب «مكلذ» ربخب قلعتم

 ا . ريكتلاو رطبلا يأ حرفلا

 ' راج : ريغب . نوحرفتب قلعتم رورجو راج : قحلا ريغب ضرألا يف ©
 ' ىنعمب لاحب قلعتم وأ قحب سيل اب نوحرفت ىنعمب نوجرفتب قلعتم رورجبو
 وه : قحلا ريغ نأ وأ . ناثوألا ةدابعو نايغطلاو كرشلاب لب نيقحم ريغ

 ' ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم «قحلا» و هنيعب كرشلا

 : برعتو «نوحرمت متنك ابا ىلع واولاب ةفروطعم : نوحرمت متنك اميو ©

 . حرم نم مكل ام ببسب يأ . اهبارعإ

 همر هرم ب ه 1كوب يورك هقالطت

 : مه ليق يأ «ليق١ لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اولخدا ©

 لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبسم رمأ لعف يهو . اولخدا

 ٠ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا
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 فاضم : منهج . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : منهج باوبأ ©

 نم عرنمم هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ

 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا

 اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ةاولخدا» ريمض نم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت نم ض وع نونلاو ملاس ركذبم عمج

 دماج ضام لعف : سئب . ةيفانئتسا ءافلا : نيربكتملا ىوثم سئيف ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم «سئبا لعاف : ىوثم . حتفلا ىلع ينبم مذلا ءاشنإل

 هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : نيريكتملا . رذعتلل فلألا ىلع

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 . نيرفاكلا ةماقإ راد تسئبف : ىنعمب .منهج وأ مكاوثم هب نيفختسملا قحلا

 كفوو مديريتي آدم يسأ 717
 ه» توصي

 . نيسمخلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : قح هللا دعو نإ ريصافق ©

 ش : قح مهكالبم قح هللا دعو نأ يأ

 «ام» و ةمزاج طرش ةادأ : نا : اهلصأ : امإ . ةيفانكتسا ءافلا : كثيرث امإف © .

 لعف : نيرن . لعفلاب ديكوتلا نون تقحلأ كلذلو طرشلا ىنعم ديكأتل ةديزم

 رثاتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتإل حتفلا ىلع ينبم عاضم
 ينبم  بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . نحن : هريدقت ابوجو هيف

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : مهدعن يذلا ضعب «©

 لعف : دعن . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

1958 



 ' :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم
 ! ؟مهذعنا ةلججو . هب لوعفم.بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . نحن

 . باذعلا نم مهدعت يأ . بارعإلا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص

 ! كتيفوتن وأ يأ . اهبارعإ برعتو «كنيرت» ىلع وأب ةفوطعم : كتيفوتن وأ ©
 : '. كلذ ىرت نأ لبق

 مزج لحم.يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نوغجري انيلإف ©
 ' .نوعجري انيلإ مهف : هريدقت“فوذحم أدتبمب قلعتم رورجمو راج : انيلإ .نأب
 ! لعف يهو «مها ربخن عفر لحم يف "نوعجريا ةلمجو . نوعجريب قلعتي وأ
 . عفو لع يف لصتم ريمسخ اولاو نوثلا توبتي عوقرم لوهتجملا يثيس عياسخس
 مهنم مقتنتف ةمايقلا موي نوعجنري.:' يأ . لعاف بئاذ

 مهدد لعاصَصَق بكل لسنأدَعآَو
 ايدام لونك اوس
 © يي ريكوف ضم نتاج

 ' .قيقحت فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبالل ماللا .ةيفانئتسا ؤاولا : انلسرأ دقلو ©

 : لضتم ريمض ءان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : لسزأ
 ٠ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 1 : كلبق نم . ةحدقلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعشمم : كليق نم السر ©

 , ريمض - لصتم ريمض فاكلاو «السر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج
 ؛ ممألا ىلإ انلسرأ يأ . ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 - ثعن -:ةفص بصن لحم يف :ةيمسإلا ةلمجلا : كيلع انصصق نم مهنم ©

 : راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و زج فرح : نم . السرل

 . لع يف نوكسلا ىلع ينم لوصصوم مسا : نم ٠ مدقم ربخب قلعتم رورجملاو

 لال



 ةلص «انصصق» ةلمجو «انلسرأ» بارعإ برعت : انصصق . رخؤم ًأدتبم عفر
 . انصصقب قلعتم رورجمو راج : كيلع . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا

 انصصق نم مهنم» ىلع والاب ةفوطعم : كيلع صصقن مل نم مهنمو ©
 لعف : صصقن . بلقو مزجو يفن فرح : مل . اهبارعإ برعتو «كيلع 0

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالغو ملب موزجم عياضم

 مل نم مهنمو هرابخأ كل انيور نم مهنم : ىنعمب . نحن : هريدقت ابوجو
 ابنأل «صصقن م» و «انصصق# الوعفم فذحو . ايش هنع كل ورن

 .نامرلعم

 لعف : ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : لوسرل ناك امو © :

 «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : لوسرل . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 . مهنم دحاول يأ لسرلا نم لوسرل ناك امو : ىنعمب . مدقم

 عراضم لعف : يتأي . بصان لابقتسإو يردصم فرح : ةيآب يتأي نأ ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 «نأ ةلص «ةيآب يتأي» ةلمجو . يأيب قلعتم رورجمو راج : ةيآب . وه :هريدقت

 لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و . بارعإلا نم ال لح ال ةيردصملا
 حصي الو يغبني الف : ىنعمب . ةمات «ناك» نوكت نأ زوجيو «ناك» مسإ عفر

 . ؟ناك» لعاف عفر لحم يف لوؤملا ردصملا نوكي ةلاحلا هذه يفق

 . يتأيب قلعتم رورجمو راج : نذإب . امل لمع ال رصح ةادأ : هللا نذإب الإ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا

 ينبم نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ . ةيفانئتسإ ءافلا : هللا رمأ ءاج اذإف ©

 : ءاج . هباوجب قلعتم هطرشأ ضفاخن طرشلا ىنتعم نمضتم نوكسلا ىلع 03
 فاضم : هللا . ةمضلاب عوفرم لعاف : رمأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 لح يف ةلمجلاو . باذعلاب هللا رمأ ءاج يأ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 . ةفاضإلاب رج

 . بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش بارج ةلمجلا : قحلاب يضق ©

 تل



 يف رورجمو راج : قحلاب . حتتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ىضام لعف يضق
 . قحملل ةاجنلاب هللا ىضق : ىنعمب لعاف بئان عفر لحم

 ١ ينبف ناكملل ةراشإ مسإ : انه «يضق ١ ىلع واولاب ةفوطعم : كلانه رسخو ©
 وأ دعبلل ماللا . رسخب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ' تقو يأ نامزلل ريعتسا «كلانه» و . باطخ فرح فاكلاو ديكوتلل ةدئاز

 نم ضوع ثونلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم لعاف بئان : نولطبملا ©
 هب: كسمتي يذلا لطابلا كالهإب هللا ىضق يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
 ١ 0 1 . هباحصأ

 28. نوم امو اهني ابكت اا دا 7 000 دم 2
 مسا : يذلا . ا يذلا هللا ©

 1 ربخ نوكي نأ زوجيو . ا عشر ل يف نوكسا ىلع يضيع يصر

 ' رين عفر لحم يف «يذلا وه ةيمسإلا ةلمجلاو . وه : هريدقت فوذحم أدتبملا
 , وه: هريدقت فوذح أدتبم ربخ ةلالجلا 558 نأ ازوجيو . ةلالجلا ظفل
 | . هللا ةفص عفر لحم يف «يذلا» لوصوملا مسالا نوكيو . هللا

 هيف اتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ماعنألا مكل لعج ©
 عج ةيالع ميار لجي قمتم دارو داع مك م : هريدقت اناوج

 ' عرابضم لعف : اوبكرت . ضرخلاو ليلعشلل رج فرح ماللا: اهنم  اويكرتل ©
 ريمض واؤلا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةزمضم نأب بوصنم

 قلغتم رورجمو راج : اهنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لبحم يف لصتم
 . و تارعإلا نم اه لحم ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص ؛اهنم اوبكرت» ةلمجو .اوبكرتب

 : قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب ر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ»
 00 .  هلجأأل هل لوعفمب اقلعتم :نوكي نأ زوجيو لعجب

 اا



 عراضم لعف : نولكأت . تبرعأ : اهنم . ةفطاع واولا : نولكأت اهنمو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم

 كذآ نو رودس ف هاهو وساهم ٠١
 20100 ١
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 ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةيفانئتسا واولا : عفانم اهيف مكلو ©

 ةفص هنأل « عفانم» نم لاحب وأ . عفانمب قلعتم رورجبو راج : اهيف .مدقم 1

 نم لاحب ًاقلعتم ؛ مكل : رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو اهيلع تمدق
 مو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : عفانم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «عفانملا

 اهفلأ دعب يتلا عومجلا نم . لعافم  نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني
 ربولاو دولجلاو نبللاك بوكرلا ريغ ىرخأ عقاتم : ىنعمب .نافرح

 . مفوصلاو

 بارعإ برعت : اهيلع اوغلبتل . ةفطاع واولا : ةجاح اهيلع اوغليتلو ©

 بوصنم هب لوعفم : ةجاح . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اهنم اوبكرتلا»

 . مكلاحرتو مكرافسأ ءانثأ يف مكتاجاح اهروهظ ىلع اوضقتل يأ . ةحتفلاب

 ريمض فاكلاو ةجاح نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكرودص ب«

 .عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض - لصتم

 قلعتم رورجيو راج : اهيلع . ةيفانئتسا واولا : كلفلا ىلعو اهيلعو ©

 رجلا لماع ةداعإب يأ «اهيلع» ىلع واولاب ةفوطعم كلفلا ىلعو . نولمحتب

 «اهيلعو» قباطتل نفسلا ىلعو يأ «كلفلا ىلعو» ةرابع تءاجو .هعم

 . ةجوازملل

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 ا



 ل 2 نورك 52 قده ياء يو م١

 ' هعفرا ةمالغو عوفرم عزاضم لعف : يري . ةيفانتتسا واولا : هتايآ مكيريو ©

 وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمضرءافلاو . لقثلل ءايلا. ىلع ةردقملا ةممغلا

 مضلا ىلع ينبم - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . هناحبس هللا يأ
 هبألوعفم : ةتايآ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف
 . ثنؤوملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث
 ا . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتتم ريمض ءاهلاو ملاسلا

 أ نأل نوركتتب بوصنم ماهفتسا مسا : يأ . ةيفانعتسا ءإفلا : هللا تايآ يأف ©
 هيلإ فاضم : هللا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو مالكلا يف ةرادصلا هل

 ّْ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم

 ' عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عاضم لعف : نوركذت ©
 ' . لعاف

 1و6 يلق نا ة يع ةينعا هيا وغي ف ق فيلل 4
 كرف وعفا اكو 64 دكار زنا
1 98 

 ' ةرونس يفو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا «مورلا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . نيعبرألاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا ©« رطاف»

 نيناهلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نويسكيا ام مهنع ىنغأ امف ©
 ٠ :(مهبسك وأ مهبوسكم مهعفن |ف ىنغمب «رجحلا» ةروس نم

 70غ



 و ا وه

 موَاَجصْر فارما ايت يي دهر معالم 80١
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 ىلع ينبم !"نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسإ : امل . ةيفانتتسا ءافلا : املف ©

 . ةينامزلا ةيفرظلا لع بصن لحم يف نوكسلا

 املا دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهلسر مهتءاج «© :
 نم اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج

 ثنأ دقو . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . بارعالا

 ريمض «مها و ةمضلاب عرفرم لعاف : لسر . لسرلا ةعامج ىنعم ىلع لعفلا

 : ريدقتب 4... اوحرف» ةلمج : اهباوجو . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . اورفك

 . تانيبلا تايآلاب يا . مهتءاجب قلعتم رورجيو راج : اوحرف تاثيبلاب ©

 . هناكم ةفصلا تميقاو رورجملا فاضملا فذحف تاحضاولا تازجعملا يا 1

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوحرف

 ريغ طرش باوج «اوحرف» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصقم
 . اهل لحم ال مزاج

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : مهدثع امي ©

 ناكم فرظ : دنع . اوحرفب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم ْ
 وهو مهدنع نئاك وه اب : ريدقتلا . ةفوذحملا ةفصلا ةلمجب قلعتم بوصنم

 . لوصوملا مسالا «ام ١ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ملعلا نم © '

 . ٍنايب رج فرح «نماو



 ' اهنم/ روسلا نم ريثك يف تبرعا : نوئزهتسي هب اوناك ام مهيب قاحو ©

 : :ئنعمب) نوثالثلاو ةعبارلا ةيآلا ؛لحتلا' ةروسو . ةنماثلا ةيآلا «دوه١ ةروس

 ه» ين آس ة [قو مرت بازأما 1
 ١ ضام لعف : اوأر . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : اولاق انسأب اوأر املف ©

 نينكاسلا ءاقتلإل ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا وا حتفلا ىلع ينبم
 : يف لصتم .ريمض واولا . اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو . ةعامجلا واوب هلاصتالو
 : هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : سأب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم
 ! يا. ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااناو . ةحتفلا

 ْ ْ . انباذع

 ١ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمحللا : هدحو كلاب انمآ ©
 ' ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ

 . انمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 : .ياإ: ةدخ دحي دحو نم . هيوبيس لوق وهو لاخلا ماقم ميقا ردصم : هدحو

 مسالا ٍبارعإب هنوبرعي ميمت وئبو . ادرفنم هللاب انمآ : ريدقتلاو . درفنا
 . لوألا

 وارج فرح ءابلا . اهبارعا برعتو هانمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : امد انرفكو ©

 : راجلاو . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا اما
 : . اه لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . انرفكب .قلعتمرورجملاو

 ! .!انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نيكرشم هب انك ©
 ' راج : هب . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انة وا

 | « نأك 2,نيخ.: نيكرشم . نيكرشمب يأ ؛ انك ٠ زبخب قلعتم رورجبو
 : نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . درفملا



 .5 ما 1-1 -ذ 5 ا ش

 فتح اوماكَس ساب اوأاك ضمه 1
 هوس د 2 :

 ه8 نورك كَم مك وداع

 مزجو يفن فرح : مل . بيقعتلاو بيترتلا ديفت ةفطاع ءافلا : كي ملف ©

 تفذحو اراصتخاو اطخ ازاوج ةفوذحملا نوئلا هرمخآ نوكس همزج ةمالعو

 وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال ابوجو واولا

 اذه ىلعو . هيلع لدي هدعب ام نأل افوذحم نوكي نأ زوجيو . مهئاويا يا

 ةلمح اهربخو اصقان العف اهنوك وهو اهباب ىلع 'نكي» ءاقبا زوجي ريدقتلا

 ةلخادلا لعفلا يفن : يف ةغلابملا ةيلعفلا ةلمحلا ىلع اهوخدو مهن اميا مهعفتيا

 . هيفن يتهج ديدعتب هيلع

 ريمض «مها و ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم غراضم لعف : مهئاميا مهجفني ©

 «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف «نايا» و مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا 7
 . ةفاضإلاب رج لحم يف نييئاغلا زيمض

 اهانعم مدقتل «الا باوج فذحو ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : انسأب اوأر امل ©

 باوجل ةطبار ءافلا نوكت ةلاحلا هذه يفو «مهناييا مهعفني كي ملف» هلوق وهو

 نوكسلا ىلع اينبم «نيح» ىنعمب افرظ «ال» نوكت نا زوجيو . مدقتملا طرشلا

 . بصن لحم يف

 ةنس كلذ هللا نس يا دكؤم دكؤم ردصم : تلخ دق ىتلا هللا ةنس ©

 ةفاضإلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . هبشا امو هللا دعو ةلزنمب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . هللا ةقيرط ىنعمب . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق . هللا ةنسل ةفص بصن لحم يف نوكسلا

 فلالا تفذحو ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا لع ينبم ضام

7” 



 بازعالا نم امل لحم ال ءاتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب اهاصتالو نيتكاسلا ءاقنلال
 . يه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو تلخب قلعتم رورجمو راج : هدايع ين«

 1 ْ . ةفاضإلاب

 ! . نيعبسلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نورفاكلا كلانه رسخو ©
 . باذعلا يا سأبلا ةيؤر تقو اورسخو يا

 دم دع د



 © عجل
 .ارفاغ» وأ «نمؤملا» ةقباسلا ةفيرشلا ةروسلا ف تحرشو تبرعا ©

 © رميا ضررا 20111100110
 ًادتبم عفر عضوم يف 'مح» تلعج نإ ةمضلاب عوفرم (مخ» ربخ : ليزفت ©

 «ليزنت» تناك فورحلل اديدعت» مح» تلعج نإو . ةروسلل مسا اهنا ىلع

 . ليزنت اذه : هريدقت فوذحم أدتبمل اربخ

 : ميحرلا . ليزنتل ةفص عفر لح ين رورجمو راج : ميحرلا نمخرلا نم ©

 هللا نم : ىنعمب . ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم نمحر لل _ تعن  ةفص

 ىلع« . هماقم ةفصلا تميقاو مولعم هنأل فوصوملا فذحف ميحرلا نيحرلا

 . هناحبس هلل نيتفص «ميحرلا نمحرلا» : نوكي : ريدقتلاو ىنعملا اذه

 2 و ا كه ماوس وو :
 88 نولجر وقلبي عانأ رق هتياء كف ببكح 7

 مسا 'مح# تلعج نإ ريخ دعب ربخ يا محا أدتبملل ناث ريخ : باتك ©

 نم الدب «باتك» تيرعا فورحلل اديدعت» محا تلعج نإو ةروسلل

 فوذحم أدتبم ربحت «باتك» نوكت وا . ٍفوذحملا أدتبملل ايناث اربخ وا «ليزنت»

 ءادتبالا زاجو . ةريخ («باتك١» و أدتبم (ليزنت» نوكت وا . باتك اذه هريدقت

 . ةفصلاب هصصخت دعب فرعت هنأل ةركن وهو ليزنتب

 :تلصف . باتكل  تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هتابآ تلصف « |
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 ' لج ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف
 ءاحلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان : هتايآ . بارعإلا نم اهل
 | يف ليصافت تلعجو هتايآ تزيم ىنعمب . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض
 ١ . ةفلتخم ناعم

 اذهب دارأ يأ صاصتنخإلاو حدملا ىلع بوصنم هب لوعفم : ًايبرع ًانآرق ©
 ؛ لاخلا ىلع انوصنم نوكي نأ زوجيو اذكو اذك هتفص نم انآرق لصفملا باتكلا
 انآرقل - تعن  ةفص : ايبرع . ايبرع انآرق هنوك لاح يف هتايأ تلصف يأ

 . نيلاح «ايبرع انآرق' نوكت نأ زوجيو . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اضيأ ةبوصنم
 ْ . ةفوصوم يأ ةئنطوم الاح : انآرقو

 موقل: : ىتعمب . تلصيفب وأ ليزنتب قلعتم رورجمو رانج : نوملعي موقل ©
 نأ دوجألاو . مهل هتايآ تلصف وأ مهلجأل هللا نم ليزنت يأ . نوملعي برع

 ' ايبرغ انآرق يأ : هدعب امو هلبق ام لثم ةفصب اقلعتم زورجملاو راجلا نوكي
 ! ريمض واؤلاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نرملعي : برع موقل انئاك
 أ  تعن  ةفص رج لحم يف (نوملعي» ةلمجو. لعاف عفر لحم يف لصتم
 ' مهيلع لرن ام نوملعي ىنعمب . اراصتخإ اهوعفم فذحو «موق» فوصوملل

 : ,: هنم ءيش مهيلع سبتلي ال نيبملا يبرعلا مهم ءاسلب ةنيبملا ةلصفملا تايآلا نم

 هدول ا
 5 نوعا م معو ار ذبو اري

 : .ةحتلا اهبصن ةمالعو اضيأ ةيوصنم اآرقل - تمن - ةفلص : ًاريذنو ًاريشب ©

 ةيقاعلا ءوسب رذنمو يأ. ايلرعا برسعتو ةايشبا لع ءاولاب ةفوطعم

 .حتفلا لع ينبم ضام لعف : ضرعأ . ةيفانثتسا ءافلا : مهرثكأ ضرعأف ©
 , ةفاضإلاب رج لح يف نيئاغلا ريمض ؛مه» و ةمضلاب عيفرم لعاف : رثكأ

 : . هنع دصف وأ ىلوتف يأ رورجملاو راجلا هتلص تفذحو

 كرا



 يف لصفنم ريمض : مه . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : نوعمسب ال مهف ©

 عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ًادتيم عفر لرحم

 «نوعمسي ال٠ ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . نوعيطي الو نولبقي ال مهف ىنعمب «مه» ربخ عفر لحم يف

 اهنارتفاتب قرب كرف
 ©« نان باَعَكَتَي 2 و رس سلا د ركع 52 :
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف : اولاق . ةفطانع واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم ين : ةيمسإلا ةلمجلا : ةفكآ يف انبولق © :

 ينبم «نيملكتملا ريمضا لصتم ريمض هان» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : بولق

 ريخب قلعتم رورجبو راج : ةنكأ يف . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . دمحم اي هلوقت ام اهيلإ هقرتخي ال زجاح ةباثمب ةيطغأ يف : ىنعمب . أدتبملا

 ينبم لوصوم مسا «اما و رج فرح : نم ::اهلصأ : هيلإ انوعدت امم ©

 لعف : وعدت . ةئكأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ريمض لعافلاو لقشلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 ةلمجو . انوعدتب قلعتم رورجمو راج : هيلا . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 لصتم ريمض انا و بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هيلا ائرعدت»

 نوكت وأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيملكتملا ريمض»
 . ديحوتلا ىلا انايا كتوعد نم : ريدقتلا . ةيردصم «ام»

 .مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : ناذآ يف . ةفطاع واولا : رقو انناذآ يفو ©

 لقث اهيف يأ . ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم ': رقو ؛انبولق» يف تبرعأ هانا و

 . هيلا انوعدتو هلوقت ام عامس نع ممص وا ْ

 : كنيبو . «رقو انناذآ يفو» بارعا فرعت : باجح كنيبو اننيب نمو ©

 تكا



 أ نيملكتملا ريم ةظحالم عم اهبارعإ برعتو ؟اننيبا ىلع واولاب ةفرطعم
 : . نيتهجلا نيب مهافتلل زجاخلا وه : باجحلاو . بطاخملا ريمضو

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لمعأ . ليلعتلل ةيفانتتسا ءافلا : لمعاف ©

 ' كنيد ىلع لمعاف : .ىنغمب .'تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ' . انرمأ لاطبإ يف وأ

 , لصتم ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نولماع اذنإ ©

 ٍ : نولماع «نا» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم !نيملكتملا رومص»

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم اهربخ

 . كرمأ لاطيإ يف وأ اننيد ىلع نولماع : ىنعمب

 هتااوتتما وال رت راب ارز ١ و قيَسأَو 17 000000 و دس دوو
 2 مس هم

 ل 9 و ةوزنكماو

 ٠ «فيكلا وس نم قا دعب يامل ميركل يلا يف ثيرصأ

 نأل نونلا فدح ىلع ينبم رمأ لعف : | . ةيببس ءافلا : اوميقتساف ©
 00 ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 : هورفختساو . هيلا ةدابعلاو ديحوتلاب هيلا اووتساف : ىنعمب . ةقراف
 0 ل راولاب ةقرطمم + هيرفطتساو . انمي قساب قلعشم دورت

 ..اوبوتو ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمسض ءافلو اهبارعا برعتو

 ٠ هنارفش ارماطاو مكترش نم هيلا

 , مسإلا رج .ةمالعو . فوذحملا أدتبملا ربخب قلعتم رورجيو راج : نيكرشملل

 | وا. هرفملا يف ةكرتحلاو نيونتلا يف ضوع نوئلاو لاس ركذم عمج هنأل ءايلا
 وه :ليقو رسحت هانعم هل لعف ال ردصم اهلصا باذعلاو كالحلا ىنعمب «ليو١

 . منهج يف داو وه ليقو .. كالملاك ىنعم مسا

 7١5ل



 © تورك هدرا موال نوال

 نيكرشملل - تعن  ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ : اهدعب امو . ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةاكزلا «فسوي» ةروس نم نيئثالشلاو

 .٠ ةاكرلا نودؤي ال : ىلعمب .٠ ةحتفلا

 هر

 «© نْوَمرَع 2121118 تالا
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نإ ©

 . 4غنا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم يضام لعف : اونمآ ©

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . اهبارعا برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةففطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هّنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم تاحلاصلا

 فوصوملا فذحف تاحلاصلا لامعألا ىنعمب ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 ىرجم ترج يتلا تافصلا نم يه وأ . هلحم ةفصلا تميقاو بوصنملا

 . ءايسالا

 «مهل و رج فرح ماللا «نإ) ريخ مفر لحم ىف : ةيمسالا ةلمجلا : رحأ ىلا
 مه 3 م عش ب رج

 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :: رجأ

 فاضم : نونمم . ةمفلاب اهلثم ةعوفرم رجأل - تعن - ةفص : نونمم ريغ ©

 رجأ وأ . عوطقم ريغ : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا

 . هب نمي ال يأ مهيلع ةنم هيف تسيل

 تك ناس



 0 ل ا
 00 ف

 ف نيس كر كاَذ ادادن أرد

 'ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 'هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ فلألا : مكنإأ ©
 ' لحم: يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . لعفلاب

 عراضم لعف : نورفكت  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : يذلاب نورفكتل © .
 ! «نورفكت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نؤنلا توبشب عوفرم
 . ىلع ينبم :لوصوم مسا : يذلا . رج فرح ءابلا 4نا» ربت عفر لحم يف

 ' نورفكتأ يأ . نورفكتب قلعتم رورخملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 . مولعم هنأل فوصوملا فذحو فوصوملا ماقم ةفصلا تميقأ . يذلا هللاب

 ١ . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلملجلا :: ضرألا قلخ ©
 : هزيدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبمم ضام لعف : قلخ

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعبفم : ضرألا . وه

 ' نم ةفوذخم لاحب قلعتي نأ زوجيو قلخب قلعتم رورجتي راج : نيموي يف ©
 ؛ هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو: . نيموي ةدم يف ةمئاق اهقلخ : ريدقتب ضرألا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم

 . اهنارعا برعتو «نورفكتا ىلع واولاب ةفوطعم : ًادادنأ هل نولعجتو ©
 ! لوعفملا ماقم يف نوكي وا ادادنأل ةفصب وا نولعجستي قلعتم رورجمو راج :هل ْ

 ' :قنعمب ..ةحعفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اداذنأ .نولعجتل يناثلا

 . هلثم ًابابرأ هل نوليختت يأ ءارظن وأ اهابشأ

 كا



 فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 . نيموي يف ضرالا قلخ ىلع ردق يذلا كلذ يأ . باطخلل

 يف «نيملاعلا بر وه» ةلمحو . وه: هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : نيملاعلا بر ©

 ءايلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا (كلذا ربح عفر لحم

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجيب قحلم هنأل

 : اهيف . اهبارعا برعتو «ضرألا قلخخ» ىلع واولاب ةفوطعم : اهيف لعجو ©

 . اهيف عضو يأ لعجب قلعتم رورجمو راج

 نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلا هبصن ةمالبعو بوصنم هب لوعفم : يساور ©

 . يساور الابج : هلصأو .تاتباث خساور ىنعمب  لعافم  نزو ىلع فرصلا

 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا فذحف

 ريمض «اه» و لاب ىرخأ - تعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج : اهقوف نم ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع. ينبم لصتم

 «اهيف لعج» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : اهيف ردقو اهيف كرابو «
 .اهيف دارو ىنعمب : اهبارعا نابرعتو

 ينبم لصتم ريمض «اه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اهتاوقآ ©

 اهلهأ قازرأ اهيف ردقو : ىنعمب . ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع

 . مهحلصي امو مهشياعمو

 يف كلذو اذه عضو يأ ردقب وأ لعجب قلعتم رورجبو راج : مايأ ةعبرأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : مايأ . مايأ ةعبرأ ةمنت

 لوعفملا  ردصملا ىلع ةبيوصنم وا . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةيوصنم لاح : عاوس ©
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 وهو ةركن اهبحاصو لاح يهو ءاوتسا ىنعمب ىنعمب ءاوس توتساأ يأ - قلطملا

 : . ةفاضإلاب هصيصخت دعب ةفرعملاب ههبش برق ةعبرأ

 , عمج هنأل ءايلا مسإلا رج ةمالعو .٠ ردقب قلعتم رورخمو راج : نيلئاسلل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم

 1ر1 0 ١١

 ىنبم ضام لعق : ىوتسا ٠ فطع فرح : مث : ءامسلا ىلا ىوتسا مث ©
 رت وج دق رتس رم يعافاو ٠ سنتا فلا لم لا عا ل

 ْ : . دصق يأ ىوتساب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا ىلا ٠

 . قوجيو لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسإلا ةلمجلاو ةيلاحأ واولا : ناخد يهو ©

 هجؤلاو . بارعإلا نم امل لحم ال : اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا واولا نوكت نأ
 , «ينع» ربخ : ناخد . ادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض :: يه٠. حصا لوألا

 1 . ةمضلاب عوفرم

 , برتعتو «ءامسلا ىلا ىوتسا» ىلع ءانفلاب ةفرطعم : ضرأللو اهل لاقف ©
 ةفوطعم : ضرأللو . ةرهاظلا ةمضلا «لاق» لعفلا ءاني ةمالعو . اهيارعا

 : . ةرسكلا مسالا رج ةمالعو «اهلا ىلع واولاب

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع يثبم رمأ لعف : اهتثا ©

 : عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ىتثملا  نينثإلا ريمض + لصتم ريمض فلألاو
 ا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم ,يف «ايتئا» ةلمجو لعاف

 ' | :ةحفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛ايتثا» ريمض نم لاح : اهرك وأ اعوط ©

 . اهبارعا برعتو «اعوط» ىلع ةفوطعم : اهرك .رييختلل فطع فرح :: وأ

 | لماع ةداعاب رورجملا زرابلا ريمضلا ىلع فطع دقو .نيتهركم وا نيتعئاط يأ

 . «ضيرأللو اهل لاقف» هلوق يف هيف رجلا

 كا



 نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اتلاق ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض فلألاو بارعإلا
 .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر

 ريمض ةان) و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : نيعئاط انيتأ ©

 :نيعئاط . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض  لصتم
 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «تاعتاط» عضوم يف لاح

 بسانتلل نولقعي نم ةغيصب عمجلا ءاجو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو
 الثم كالفألاب ضرألاو تاومسلا ليوأت ىلعو . فيرشلا يآلا سوؤر يف
 عاطملا رمألاب (مهليثمتو ثنؤملا ىلع ركذملا ٍبيلغت مث . ركذملا نم هانعم يف امو

 . عيطلا ةباجإو

 1 1 وسلك ذكي تاور 2 7 را هر ع 1 هر ل وسل و ١ سس

 5 ريفر فارع "نكي صمإّيدلآأَمَلأ

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : ىضق . ةفطاع ءافلا : نهاضقف ©

 ريمض : نه . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا

 («نيعئاط» لاق ايك ىنعملا ىلع ءامسلا ىلا عجري ريمضلاو نهردقو نهعنمف

 . تاومس عبسب ارسفم امهبم اريمض نوكي نأ زوجيو

 .٠ ةفاضم يهو ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح : تاومس عيس .

 بوصنم ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب اظفل رورحم هيلا فاضم :تاومس

 . ددع دعب ءاج زييمت هنأل الح 1

 واولاب ةفوطعم : ىحوأو . ةعساتلا ةيآلا يف تبرعأ : ىحوأو نيموي ف ©

 . اهبارعا برعتو "ىضق» ىلع

 هيلا فاضم : ءايس . ىحوأب قلعتم رورجمو راج : اهرمأ ءامس لك يف ©

 كك يي



 :بوصنم هْبلوعفم : رمأ . ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم
 !ام ىنعمب ةفاضإلاب رج لح يف لصتم ريمض «اه) و . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 1 . اهحلصي امو اهنأش وأ اهريغو ةكئالملا قلخ نم هربدو اهيف هب رمأ

 كاصنال نوكسلا لع ينم شام لف نيذ ةفطاع واولا : ءامسلا انبرو ©

 ١ ٠ لعاف عقر لح يف نوكسلا ىلع نيم لصتتم ريمسخ ةاذاو و. انب
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 أ اهبضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ءامسلل  تعن - ةفص : حيباصمب ايثدلا ©

 . انيؤب قلعتم رورجمؤ راج «حيباصمب» و . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحشفلا
 ؛نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا منسالا رج ةمالعو

 . نيفرح نم رثكأ هفلأ دعب عومجلا ىهتنم ةغنص - ليعافم -

 لماعلاو ردصملا ىلع بوصنم قلطم لوعفم : اظفح . ةفطاع واولا : اظفحو ©

 'نوكي نأ زوجيو . ةحتفلا هبصن ةمالعو اظفح انظفحو : ريدقتب فوذحم

 . اظفحو ةئيز حيباصملا انقلخخو ىنعم ىلع  هلجأل هل الوعفم

 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةاشإ مسا : ريدقت كلذ ©
 ٠ . ةمضلاب عوفرم «كلذ١ ربخ ريدقت . باطخلل فاكلاو

 ' , ةرْسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رؤرحم هيلا فاضم:: ميلعلا زيزمعلا ©

 . ةرسكلاب هلثم رورجم زيزعلل - تمن - ةفصص :ميلعلا

 *  ةوواكوةيص1ةيةقيسإ 1 تتاونرت نإ
 قا طرق فرخ : نإ ..ةيفانتسا : هانا : لف اوضرعأ ناف ©

 يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوضرعأ

 . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اولا . نإب مزج لحم
 تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 : ةلمجخو . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا
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 اودص ناف :ىنعمب .نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «لقف»

 . كنع اولوت وأ

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةيلعفلا ةلمجلا : ةقعاص مكترذنأ ©

 ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : رذنأ

 فاكلاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ربمض  لصتم ريمض
 هبصن ةمالعو .بوصنم ناث هب لوعفم : ةقعاص . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 باذعلا نع ةيانك ةقعاصلاب دارملاو . مكقعصت ةبوقع مكرذحأ ىنعمب ةحتفلا

 فرحلا فذحف . ةقعاصب مكترذنأ : هلصأو .ةقعاصلا لوزنب هيبشلا ديدشلا

 . لعفلا لصوأق راجلا

 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةقعاصل - تعن  ةفص : ةقعاص لثم ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم ةقعاص . ةفاضم ىهو

 . فاضم
 يي يل يت باسل  دورجم هيلا فاضم : دومثو داع ©

 «داع» ىلع واولاب ةفوطعم : دومث و . دوه موق مهو ةليبقلا هب تيمس لجر

 فرصلا نم ةعونم اهنأل ةمسكلا نم الدب ةحتفلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . فيرعتلاو ثينأتلل اهفرص عنمو ةليبقلا ليوأتب اهمال

 هنآ ولع وم يدا نبش ملي 5 ١
 88 نوركويرشيأآئَنِإَف ة1كملرالَك ريل

 لعفب هب لوعفم بصن لح يف «نيح» ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم مسا : نإ ©
 - اوركذا : هريدقت فوذحم

 لعف : تءاج . ةفاضإلاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : لسرلا مهتءاج ©

 . بارعإلا نم اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام
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 !لعاق : لسرلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض « مه3 و
 ,«لسرلا» نألو هلعاف نع لوصفم هنأل لعفلا ثنأ. دقو... ةمضلاب عوفرم

 ااا . ةعالا ىنعمب

 رورحي هيلإ فاضم : يديأ . مهتءاجب قلعتم رورجبو راج : مهيدبأ نيب نم ©
 ا«مهلاو فاضم وهو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب
 : . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 عج نم مدوءاج نب مهيديأ نيب نما ىلع واولاب ةفوطعم : مهفلخ نمو ©

 . مهايإ نيحصان بناوجلا

 نم ةففغ نركت وأ | ةرسفم يهو «يأ» ىنعمب . نأ : اهلصأ : اوديعت الإ ©

 ا: ادب . ةمزاج ةيها : ال . اودبست ال هنأب اهلصأ ةليقشلا هنأ

 لحم يف لضتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 ؛ : ةريدقت رتتسم نأش ريمض ةففخملا «نأ» مساو . ةقراق فلألاو. لعاف عفر

 هجولا ىلعو يناثلا هجولا ىلع «نأ» ربخ عفر لحم يف «اوديبعت ال» ةلمجو .. وه
 مكل انلوق.ثيدحلاو نأشلا نأب : ىنعمب بارعالا نم امل لحم ال ةيريسفت لوالا

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ' و اودبعت ال .هنأب ريدقت .ىلع اودبعت ال

 | مهل نيحصان هريدقت رمضمب قلعتم رورجملاو راجلاو . ردقملا رجلا فرحب رج
 . هللا الإ دحا ةدابع مدعب نيلئاق وا

 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالمللا ظفل هللا . احل لحم ال رصح ةادآ : هللا الإ ©
 ا ا . ةحتفلا بصنلا ةمالعو

 ١ لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يتبم ضام لعف : اولاق ©

 ْ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ؛ .حتفلا ىلع. ينبم ضام لغف :ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : اذير ءاش ول ©
 - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض « ان ١ و . ةمضلاب غوفرم لعاف : بر
 ' ريثكاوهو (ءاش# لوعفم فذحو . ةفاضإلاب رج لحب يف نوكسلا ىلع ينبم
 . لسرلا لاسرا ائبر ءاش ول : ريدقتب . ءاش:عم نآرقلا يف فذحلا
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 . بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ةكئالم لزنأل ©

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «لزنا» و اول» باوج يف ةعقاو : ماللا

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةكئالم . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 . ةكتالملا لسرأل : ىنعمب . ةحتفلا هبصن

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : امي انإف ©

 لح ين نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض انا و . لعفلاب
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا «اما و'رج فرح ءايلا «نإ» مسا بصن

 . «نإ) ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم

 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هب متلسرأ ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجسملل ينبم ضام لعف : متلسرأ

 يف مضلا ىلع يئبم - نيبطاخملا ريمض - لاصتم ريم الا كرحتملا عفرلا

 ىلا دئاع ريمضلاو متلسرأب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف بئان عفر لحم

 . لوصوم ا

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : نورفاك ©
 . درفملا نيونت

 و ص

 ١6 نم ولاول ريب ٍضراْلاَ أوريكتساف داء 0
 2 2 5 و و د 60 2 3

 اييابأوَو 2 0 أهان اقري
 اما وردم

 ه5 دود

 : داع . ءادتبإلل ليصفتو طرش فرح : امأ . ةيفانئتسا : ءافلا : داع امأف ©

 . داع ونب يأ ةمضلاب عوفرم أدتبم

 ىلع ينبم ضام لعف : اوربكتسا «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : اوريكتساف ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 د75



 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو «اوريكت١ ىنعمب ةقراف

 اراج : ريغب . اوريكتساب قلعتم رورجبو راج : قحلا ريغبم ضرألا يف ©
 . فقوذحم - قلطم لوعفم  ردصمب قلعتم وأ اوربكتساب قلعتم رورجبو

 ةمالعو ةفاضإلاب رورجج هيلا فاضم : قحلا .٠ قحلا ريغب ب ارابكتسا : ريدقتب

 . .نيقحم ريغ يا ريمضلا نم لاحب قلعتي وا ةرادج ريغب ىنعمب ٠ ةرسكلا هرج

 نم ةاوريكتسا» بارعا برعت : اولاق . ةفطاع واولا : دشنأ نم اولاقو ©
 فرم ؟نما نبخ ذ دشأ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

 - لوقلا لوقم: هب لوعفم بصن لح يف : ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب

 هيمن مالو بوصنم زيي : ةوق . دشأب قلعتم رورخميو راج : ةوق اذم ©

 . ةحتفلا

 'ةعساتلا ا ةميركلا ةيألا ف تيرعأ : مهقلخ يذلا هبا نأ اورد ملوأ ٠

 . «ءارسالا» ةروس نم نيعستلاو

 اذوب هنأ ١ ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةوق مهنم دشأ وه ©
 ريخ (دشا) نوكتو بارعإلا نم هل لحم ال دامع وا مص ذ ريمض اوه) نوكت
 . (ةوق انم» بارعا برعتا : ةوق مهنم ٠ «نأ»

 ل ناك . ةفطاع واولا : نودححي انتايآب اوناكو ©

 ل عفو لرع يف لصتم يمض واوا ةعامجلا واؤب هلابصتال مضلا لع ينبم

 «ان» و . نوداحجسيب قلعتم رورجمو راج : تايآب . ةقراف فلألاو (ناك»

 عفر. لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم اشم لعف نورفكي
 : 7 ةفوطعم يهو «ناك» ربخ بص لح يف انودحجي» ةلمحو . لعاف

 . اهودحج مهنكلو قح انتايآ نأ ثوفرعي اوناك : ىنعمب «اوربكتسالل

 . ةقسف ةرفك اوناك
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 © نوربصتيال رهو ىزحأ رخل اباذصإ ويدل رجل آؤ_ىرولا ل

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . ةيببس ءافلا : انلسرأف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «ان»و

 رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح : مهيلع ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم احيرل - تعن -: ةفص

 : تاسحن . احجير نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : تاسحن مايأ ف ©

 . اهلثم ةرورجم مايأل - تعن  ةفص

 نأب بوصنم عراضم لعف : قيذن . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : مهقيذثل ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و . نحن : هريدقت

 «نأ» و . بارعإلا نم اهل لحم ال ةرمضفملا ةيردصملا «نا» ةلص «مهقيذن»

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا

 . اتلسرأب

 فاضم : يزخلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : يزخلا باذع © '

 هنأ ىلع يزخلا ىلا باذعلا ةفاضإو .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ

 لعفلا : دارملا . ءوسلا لعف :لاقي امك يزخ باذع :ىنعمب باذعلل فصو

 مهفصو نم غلبا يزخلاب باذعلا فصوو يزاجملا دانسإلا نم وهو . ءيسلا

 . هب

 .. تعن  ةفص : ايندلا . مهقيذنب قلعتم رورجبو راج : اهندلا ةايحلا يف ©

 تك را



 نم عنم فلألا ىلع ةردقلا : ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ة ةايحلل

 . رذعتلا اهروهظ

 ' + ناذع . ديكرتلاو ءادتبإلا مال ماللا . ةيفانغتسا واول“: ةرخآلا باذعلو ©
 هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا' . ةمضلاب عوفرم أدتبم
 . ةرسكلا

 : محل لذأ يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم !باذعا» ربخ : ىزخأ ©
 0 . .ايندلا يرن نم

 بضن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح راولا : نورصني ال مهو ©
 ْ . ال لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف لصفتم زيمض : مه . لاح
 ! ريم واولاو . نوتلا توبثب عوفزم لوهجملل ينبم عراضم لعف .: نورصني
 أ ريخ' عفر لحم يف «نورصني اله ةلمجو . لعاف بئان عيفر لحم يف لضتم
 : ١ 0 ,؟مهلا

 ُةَقيِصممدملك بألعاب 0-5 دوت
 © و وي

 . ءادتبا فرح ليصفتو طزش فرح : امأ . ةفطاعع واولا : دومث امأو ©
 ىلع فرصلا نم ةعوتم اهنأل ةملكلا نونت لو ةمضلاب عوفرم أدتبم :دومث
 ا . ةفرعملاو ثينأتلل يأ ةليبقلا. ليوأت

 ' ري عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو «امأ» باوج يف ةعنقاو ءافلا : مهانيدهف ©
 : ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لجف : ىده . ؛دومثا

 ١ لخب يف نيئئاغلا ريمض «مها و . لعاف عفر لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ' ىلع مهاتللدف ىنعمب مولعم هنأل يناثلا لوعفملا فذحو . هب لوعفم بصن

 .. لعفلا لضوأو راجلا فذحف قيرطلا ىلا اهلصأو . دشرلاو ةلالضلا يقيرط
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 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبحتسا . ةفطاع ءافلا : اويحتساف © .

 : ىنعمب .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 . اورثآو مهراتخاف

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىدهلا ىلع ىمعلا ©

 تردقو رورجم وهو اوبحتساب قلعتم رورجبو راج :ىدحلا ىلع .رذعتلل فلألا

 . دشرلا قيرط ىلع ةلالضلا قيرط اوراتخاف ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةكرحلا

 . انام انه ىدحلا لاعتنساو

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تذخا . ةيببس ءافلا : مهتذخأف ©

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و بارعإلا نم ان لح ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . مدقم هب لوعفم

 هيلا فاضم : باذعلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : نوهلا باذعلا ةقعاص ©

 ةرورجم باذعلل - تعن  ةفص :نوحلا .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم

 هب فصو ناوهلا ىنعمب : نوهللاو . نيهملا ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 . هنم لدبا وا ةغلابم باذعلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ::ام . رج فرح ءابلا : اوئاك امي ©

 .ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج

 اوناك» ةلمجو . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 لوصوملا ىلا دئاعلاو . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبسكي

 هنوبسكي اوناك اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 نوبسكي اوناك ام ببسب يأ . مهتذخأب قلعتم رورجملاو راجلاو . هنولمعت يأ

 ءازج : ريدقتب فوذحم  هلجأل هل لوعفمب رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو
 . نوبسكي اوناك ام ىلع مهل

 عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نويسكب ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
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 تن فكان كسرات 7 و ١

 اال عش ل موسع ل عع ل يفو#

 ١ اي لرقم بصت ل يف حفلا لع ينبم لوضوم مسا: اونمآ نيذلا

 :ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اونمآ
 .ال لوصوملا ةلص « ارنمآ ؛ ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر ل يف لاصعم

 : اه لحم

 . مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك ٠ ةفطاع واولا نوقتي اوناكو ©
 ' فلألاو «ناك" مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةنعامجلا واوب هلاصتال
 . يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم.لعف.: نوقتي . ةقراف

 | اونمآ نيذلا ىنعمب «ناك» ربخ بصن لحم يف «نوقتي# ةلمجو . لعاف عفر لحم

 *© نعوم راك عر موو 4 ١
 ' ةيقرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ موي . ةيفانثتسا واؤلا : رششحي مويو ©

 : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم وأ . نوبسكي اوناك [يب هيف ةيف لماعلا وا قلعتم

  ةعقر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : رشح موي ركذاو

 0 . ةفاضإلاب رج لحم يف ؛هللا ءادعأ رشحي» ةلمجو .ةمضلا

 ' رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم لغاف بئان : هللا ءادعأ ©
 ْ | . ةرسكلا رجلا ةمالغو ةفاضإلاب ميظعتلل

 : يأ ليلعتلل ةيفانعتسا ءافلاو . رشحنيب قلعتم رورجمو راج : مهف راثلا ىلا ©

 ' . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . نوعزوي مهف مهترثكل

 ا



 ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عاضم لعف : نوعزوي ©

 يأ «مه» ربخ عفر لحم يف «نوعزوي» ةلمجو . لعاف بئان عفر لح يف لصتم
 . مهرخآ ىلع مهوا سبحي

 مس وو وسو و واسصيعس يو ا اسس 8-20 لة

 ايمو مرصعه وباع ده سوم إم ٠٠
 © َنلَمْع واح ا

 امل فرظ : اذا . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : اهوءاج ام اذا ىيتح ©

 هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي
 نوكي نأ دبال رانلا مهئيجم تقو نأ ىنعمب ديكأتلل ةدئاز : ام .هباوجب قلعتم

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوءاج . مهيلع ةداهشلا تقو

 دوعي لصتم ريمض «اه) و .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم رانلا ىلع

 نم احل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهعمس مهيلع دهش ©

 ريمض («مهل» و رج فرح ىلع حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دهش . بارعإلا

 لعاف : عمس . دهشب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نييئاغلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و ةمضلاب عوفرم

 نابرعتو «مهعمسا ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مهدولجو مهراصبأو ©

 . اهبارعا

 ةيآلا يف ةدراولا ؟نوبسكي اوناك اهب» بارعا برعت : نولمعي اوناك امب ©
 . ةرشع ةعباسلا ةميركلا
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 لكسوط اى داهمت آلان الع دهك ارت ه ور اولاكو < ١

 واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع والا : اولاقو © '

 ل ”االا



 0 . ةقراف فلالاو لعاف غفر لحم يف لصتم ريم واولا . ةعامجلا

 , لج نيتانلا ريم هممااد . اولاقي قلعمتم رورجتو راج : مهدولجل ©

 : . ةفاضإلاب

 : مل .  لوقلا لوقم - هب لوعفم ٍبصن لح يف ةلمجلا انيلع متدهش مل ©
 ْ لوخدل اهفلا تطقس يتلا ةيماهفتسالا «ام».و رجلا رح ماللا نم ةفلؤم

 أ ييم ضاق لعق ١ دهش ٠ ةتدهشب قام روج را ماللاب رج لحق
 | ىلع ينبم لبصتم ريمض ءاتلا ٠ كرحتشملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلغ

  دورجتو راج : يلع . روكلا عج ةمالع ميلاب لعاف عفر لع يف مسخلا

 ' انا او . حشفلا ىلع ينبم ضام لعف : قطنا . تبرأ : هللا انقطنا اولاق ©
 | هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض
 ' لحم يف «هللا انقطنا» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مدقم

 00 ْش . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن
 :  تعن  ةفص عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : قطنا يذلا ©

 أ هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لْغف : قطنا ..ةلالجلا ظفلل
 , 76 اهل: لحم ال لوصوملا ةلض ءاهدعب امو قطنا» ةلمجو: . وه :هريدقت اناوج

 ' هيلا فاضم.: ءيش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هبب.لوعفم : ءيش لك ©

 1 ١ 1 . ةرسكلا هرج ةمالع ةفاضإلاب رورج

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاحن واولا : مكقلخ وهو ©
 ٠ برعت : :قلخ . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبص لصفتم ريمض : ره ١

 يف مضلا ,ىلغ ينبم - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمتض فاكلا «قطنا» بارعا '

 عفو لع يف مكفلخ# ةلعي . روكذلا عج ةالع ميلاد ب لوعفس بصت لع .

 ريخ ١هوا . ٠ 0 :

 : ةرم .'ةحتفلا هبصن ةمالعو ةينفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ةرم .لوأ»
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 . مدع نم ءدب ىنعمب» ءيشلا بارعا برعت

 نوعجرتب قلعتم رورجمو راج : هيلإ . ةفطاع واولا : نوعجرت هيلإو ©

 ةلمجو . نوعجرت هيلإ متناو هريدقت فوذحم أدتبم ربخب قلعتي نأ زونجيو 2
 ينبم عراضم لعف : نوعجرت . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نوعجرت» نوعجرت

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم لوهجملل
 . باسحلل نودرت يا

 الرس لون طسففم ع دهذينأ نور جتت او
 © ََعاقركيآهل موت 1الج

 ضام لعف : متنك . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : مقنك امو ©

 لصتم رمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضقان

 ةمالع ميملاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -

 . روكذلا عمج

 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم: يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نورتتست ©

 نل ىتعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . مكئاضعأ نع اورثتست نأ ماثآلا مكفارتقا دنع سانلا اهيأ اونكمتت

 بوصنم عراضم لعف : دهشي . بصان يردصم فرح : مكيلع دهشي نأ ©
 ةمالع ميملاو دهشيب قلعتم ورجيو راج : مكيلع . ةحتفلا هبصن ةمالنعو نأب
 اهل لحب ال ةيردصملا «نأ» ةلص «مكعمس مكيلع دهشي» ةلمجو . روكذلا عمج

 عزنب بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ" و . بارعالا نم

 . مكيلع دهشت نل اهمأب انظ يا مكؤاضعأ مكيلع دهشت نأ نم يا . نضفاخلا

 - نييطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عيفرم لعاف : مكعمس ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
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 «مكعمسا ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مكدولج الو مكراصيبأ الو ©

 : : . ديكأتلل ةدئاز «9»:و . اسارعا نابرعتو

 ةلمهم كاردتسإلل فطع فرح : نكل . ةدئاز : واولا : متنذظ نكلو ©

 : . عمجلا ةمالع

 : بوصنم اهمسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ملعب ال هللا نأ ©
 . عرقرم عراضم لعف : ملعي . ال لمع ال ةيفان : ال .:ةحتفلاب ميظعتلل

 , ةلمحو . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو

 . راطسم ليدأت اتيح يف اسو انو هنو ديخ حقو لع يف ؟ددصب امو مي

 ٠ ؟متنإظا يلوعفم دسم دس

 ١ : امم . ةحفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : نولمعت امم ًاريثك ©

 : لح ؛يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام١ و رج فرح : نم: : اهلصا
 بارعا برعت : نولمعت . اريثكب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج

 , امت ىنعمي بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمغتا ةلمجو «نورتتست»
 بوصنم 'فوذحم ريمض لوبصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . نولمعت متنك

 : يصاعملا ْنم. هنوبكترت يا . هنولمعت امم :ريدقتلا . هب لوعفم هلنأل لحملا

 م يم أ در هلا رتش اك إو 0

 ' عفر لح ف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانتتسا وارلا : مكلذو ©

 . عمجلا ةمالع ميملا . باطخلل : فاكلا . ذعبلل : ماللا . أدتبم

 . - نييطاخملا ريمض - لضم ب فاك ةضلب فرم ركل بخ دظ ©

 ذا”



  تعن  ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : متئئظ يذلا ©

 عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متننظ . مكنظل
 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نييطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحنملا

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «متئنظ» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو بارعالا

 . هومتننظ يذلا ءيسلا مكنظ : ىنعمب «ه دننظا ريدقتلا . هب لوعفم

 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو متتئظب قلعتم رورجبو راج : مكيري ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف

 نأ زوجيو «مكلذ» أدتبملل ناث ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكادرأ ©

 عفر لحم يف «مكادرا» ةلمجو ؟كلذ» نم الدب عفر لحم يف ؛مكنظ» نوكت

 لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا حتسفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو '.وربخ

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . وه : هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . مككلهأ : ىنعمب .زوكذلا

 هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متحبصأ . ةيببس ءافلا : متحيصأف ©

 ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحت ا عفرلا ريمضب

 . عمجلا ةمالع ميملاو «حبصأ» مسا عفر لح يف. مضلا

 مسالا رج ةمالعو «متحبصأ١ ربخب قلعتم رورجبو راج : نيرساخلا نم ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو « ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 هه ذو
 9*4  َنيَيَعلِْهاَف اويعنَتي نلومتط يتم اَنلاةأوريصيدَو 5 ١ 5 م - 1

 لعف : اوربصي . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانئتسإ ءافلا : اوريصبي نإف ©

 ريمض واولا . نوئلا فذح همزج ةمالعو نأب موزجملا طرشلا لعف عراضم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم

#١ 



 ! مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مهل ىوثم رائلاف ©
 :؛ :ىوثم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رانلا . طرشلا باوج:يف ةعقاو ءافلا . نإب

 ١ ةملكلا تنونو . اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم هربخ

 . يف نييئاغلا ريمض «مه) و رج فرح ماللا . ركذم ةركناروصقم مسا ابنأل

 : : اهل ةفولحم ةفصب وأ ىوثمب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 ' اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : نيبتعملا نم مه امف اويتعتسي نإو ©

 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . اهل لمع ال ةيفان : ام . اهنارعإ برعتو
 ' «مهل) ريخب قلعتم رورجمو راج : نيبتغملا نم . أدتبم  لصفنم ريمض - عفر

 : نيوثتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 غلا نم ءاضرتسإلا يأ ىبتعغلا اوبلطي نإو : ىنعمب ..درفملا يف ةكزحملاو

 . هناحبس هللا ىضر اولاني مل يأ . مهنع يضرملا نم مه اوسيلف

 ديوك هاو نيب قاك1 و7 31م. 07
 واكو ضو نبع مهل متاح دك بمأ قلوه 2 ا ب 3
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 © نيريخ

 ' . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم لعف : ضيق . ةفطاع : ولاولا : انضيقو © .

 ١ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض ؛اناو

 ,راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «؛مه» و رج فرح ماللا : ءائرق مهل ©

 ١ ةحتفلا هبط ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءانرق . انضيقب قلعتم رورجملاو

 : : مهل انردنقو ىنعمب  ءالعف  نزو' ىلع فرضلا: نم ةنعونمت اهعأل نونت لو

 ا . مهل انثجو وأ مهل انحتأو وأ اباحصأ ةكم يكرشمل ينعي

 ' هلاصتإل مضلا ىلع ينبم ضام لعف.“: نيز .ةيببس ةفطاغ ءافلا : مهل اوئيزف ©
 * مم ٠ قف فلو لعاف عفو لع يف لصتم ريد اولا. ةعامخلا داع
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 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهيدبأ نيب ام ©

 وهو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب
 ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : يديأ . فاضم

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و فاضم وهو لقثلل ءايلا ىلع

 «مه) و «نيب اما بارعإ برعت : فلخ ام . ةفطاع وارلا : مهفلخ امو ©

 مهيديأ نيب ام وأ اهيلع نومزاع مه امو مهلامعأ نم مدقت ام ىنعمب . تبرعأ

 . ةبقاعلا رمأ نم مهفلخخ امو ايندلا رمأ نم

 نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ىلع .ةفطاع واولا : لوقلا مهيلع قحو ©

 عوفرم لعاف : لوقلا . قحب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف

 . باذعلا ةملك مهيلع تبجوف ىنعمب . ةمضلاب

 مهيلع قحأ «مهيلعا» يف ريمضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ممأ يف ©

 . ممأ ةلمح يف نينئاك لوقلا

 .ممأل - تعن  ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهلبق نم تلخ دق ©
 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح :دق

 ءاثب لعفلا لاصتالو نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذح دقو رذعتلل ةفوذحملا

 ريمض لعافلاو بارعإلا نم اهل لحم ال ثينأتلا ءات ءاتلاو « ةنكاسلا ثينأتلا

 و . تلخب قلعتم رورجمو راج : لبق نم . يه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 ةلمج عم يأ ممأ عم : ىنعمب . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امها

 . مهتقبس يأ تضم دق ممأ
 «نم» نأل ممأل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : سئإلاو نجلا نم ©

 ١0 اهبارعإ برعتو «نجلا نم» ىلع واولاب ةفوطعم سنإلاو . ينايب رج فرح .
 . باذعلا مهقاقحتسإل ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :.مهذإ ©:

 . اهمسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مها١و

 لعف : اوناك . «نإ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيرساخ اوناك ©

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ىنبم صقان ضام

 ريو



 ' ١ ةمالعو بوصنم ناك ربخ : نيرساخ . ةقراف فلألاو «ناك" منما عفر لح

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن

 م

 ١ » نراك اوفو ناو ادلياودكتال اكن ولام

 ' ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لمف : لاق . ةفطاع واولا : اورفك نيذلا لاقو ©
 | لعق : اورفك ٠ لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.نيذلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 . بارعالا نم اهل لحم ال «اورفك» ةلمجو . .ةقراف فلألاو لعاف

 . ةيهان : ال .  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف :. ةلمجلا : اوعمسق ال ©

 . .نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوعمست . ةمزاج

 . ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا

 | لخع:يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا ااذه» و رج:فرخ ماللا : نآرقلا اذهل ©

 .. ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم ةداشإلا مسا نم لد : نآرقلا

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوغلأ . ةفطاغ واولا : هيف. اوغلأو ©

 : فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا:لاعفألا نم هعراضم
 ش . اوشوش يأ اوغلأب قلعتم رورجبو راج .: هيف . ةقراف

 ' ريمض  لصتم ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : نويلغت مكلعل ©

 | عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 : يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عفرم عراضم 'لعف ': نوبلغت . روكذلا
 ١ اطزعفم فذحو عفر لحم لحن يف «لعلا» ريخ - «نوبلغت» ةلبجو . لعايف عفر- لحم

 ' ىلع ادمخم نويلغت وأ سونا يف نارقلا ةءارش ريت نوعنم مكلعل ىنعمب
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 * وَ
 لعف : نقيذن . ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا . ةيفانئكتسا ءافلا : نقيذتلف ٠

 رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم

 . بارعإلا نم اهل لحم ال نونلاو . نحن : هريدقت ابوجو هيف

 ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك
 . لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لخخ يف لصتم

 : اديدش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : اديدش ابياذع ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاباذعل ةفص

 نقيذنلا بارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : أوسأ مهنيزجنلو ©
 . لوألا اهوعفم «مه) و «اباذع اورفك نيذلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: اوئناك يذلا ©

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اونابك

 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 عراضم لعف يهو «اوناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نولمعي © .

 اوناك» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ىلإ دئاعلاو ةرخآلا يف يأ . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعي

 ارناك يذلا : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم لوصوملا

 . هنولمعي

 كر م



- 

 ديال اد ومس تلكرمءعأ هاري 1
 7-0 باو -_-

 ' فاكلاو دعبلل ماللا ًادتبم عفر لح يف نوكسلا لع ينبم ةراشإ مسا : كلذ ©
 . أوسألا ءازجلا كلذ يأ . باطخلل

 , رورجم هيلإ فاضم : ءادعأ ١ ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : هللا ءادعأ ءازج ©

 8 ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . افاضم وهو ةرسكلاب

 . راثلا وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وأ ءازجلل نايب فطع : راخلا ©

 . رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه) و رج فرح ماللا : كلخلا راد اهيف مهل ©

 ؛ قلعتم رورجمو راج. : اهيف . مدقيم ربخب قلعتم رورجملاو راج او ماللاب
 ' ' رورجم هيلإ فاضم دلخلا . , ةمضلاب عوفرم رخؤم أدببم : راد .ًادعبللاب

 ' يف رانلا نأ ىنعملا وأ . دولخلا : ىلنعبمب . ةرسكلا هرج 'ةمالعو ةفاضإلاب

 1 . دلخلا راد اهسفن

 اَبلا: : اب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  هلجأل هل لوعفم : امي ءازج ©

 راو اب رج لع يف نركسلا ىلع ينم لوصوم مسأ ؟اسا و رج فرح

 : بارعإلا نم اهل لحم ال هتلص : هذعب ةلمجلاو . ءازجب , قلعتم رورجملاو

 ' ' يأ . ةرثع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا ف تبرعأ : نودحجي انتايآب اوناك ©

 . نورفكي وأ اهيف نوعِلي اوناك ام ىلع ءءازج
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 نياكي يراك الو
 ه«© َنِلَعَت 0

 نيرشعلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : انير اورفك نيذلا لاقو ©

 لاا



 . اريقوتو اراصتخا ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادا تفذحف . انبر اي اهلصأ : انبر

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةفوذحملا ءادنلا ةادأب بروصنم فاضم ىدانم : بر

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو

 . ةفاضإلاب

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيذللا انرأ ©

 ةلعلا فرح هرخآ فذح ىلع ينبم بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف :انرأ

 - لصتم ريمض ءان» و . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 :نيذللا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا زيمض

 . ىنثم هلأل ءايلا هبصن ةمالعو ناث هب لوعفم هنأل بوصنم لوصوم مسا

 8 اهل لحن ال هتلص هدعب ةلمحلاو

 - نييئاغلا ريمض  لصتم ريمض فلألاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : انالضأ ©

 نيطايشلا يأ «انرأ» يف تبرعأ «ان» و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ْ

 . يسإو ينج :نيبرض ىلع ناطيشلا نأل سنإلاو نجلا نم انالضأ نيذللا

 . انالضأ نيذللا انطعأ : هانعم : ليقو

 . لوصوملا مسا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : سنإلاو نجلا نم ©

 . سنإلاو نجلا نم اهنيك ةلاح يف : ريدقتلا . ينايب رج فرح «نم»و

 . اهبارعإ برعتو «نحلا نم» ىلع واولاب ةفوطعم : سنإلاو

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : امهلعجن ©

 يف لصتم ريمض ءاهلاو . نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو :

 . ةينثتلا ةمالع 4اماا و 8 هب لوعفم بصن لحم

 «لعجن» لوعفمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : انمادقأ تحت ©

 هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : مادقأ . فاضم وهو يناثلا

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «انا و فاضم وهو. ةرسكلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 لعف : انركي . رج فرح ليلعتلا مال ماللا : نيلفسألا نم ائوكيل ©
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 ' . 'نونلا فذح هبصن ةمالعو:ماللا دعب ةرمضم نأب بولصنم صقان عراضم

 ' ١ ملسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نييئاغلا ريمض  لصعم ريمض فلألاو
 ' ملمألا رجا ةمالعو . اهربخب قلعتم رورجمو راج : نيلفسألا نم . «نوكي»

 ةلمجو .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ٍملاَس ركذم عمج هنأل ءايلا
 ' «نأ) و . بارعإلا نم ال لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «نيلفسألا نم انوكيا»

 ' رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا

 ]ا

0 
 هه وذو مضل و اورج و اورو اكل

 - ينبم لوصوم مسا :٠ نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نيذلا نإ ©
 ّْ . هتلص : هدعب ةلمجلاو «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 1 ليطتم يمص وزرلا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم ضام لعف ؛ اولاق ©

 ١ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ! : ْبِر - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : هللا اير ©
 ' ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو . ةمضلاب عوفرم ًأدتبم
 ' وأ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبملا ربخ : هللا . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا
 .' .«انبرلا ربخت عفر لحم يف (هللا وها ةلمجو . وه : هريذقت فوذحم أدتبملا ربخ

 ' نع ةماقتسإلا يخارت يأ يخارتلا ديفي فطع فرح : مث: اوماقتسإ مث ©
 ىلع اوتبث مث ىنعمب . اهبارعإ برعتو «اولاق» ىلع ةفوطعم اوماقتسا . رارقإلا
 1 ١ . هتايضتقمو مهرارقإ

 : لزنتت .' 4نأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةكئالملا مهيلع لزنت ©
 ريمض «مه) و رج فرح : ىلع . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 ار



 لعاف : ةكئالملا . لزنتت زثتتب قاعتم رورجملاو رامجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا

 . هل لمع ال ريسفت فرح يهو «يأ» ىنعمب : نأ : اهلصأ : اوفاخت الإ©

 فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوفاخت . ةمزاج ةيهان الدو
 آل) ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ةليقثلا نم ةففحم «نأ» نوكت وأ . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيريسفت ؛اوفاخت

 0 لح بعل

 نأو .ةففخملا «نأ» ربخ عفر لحم يف «اوفاخت ال١ ةيلعفلا ةلمجلا نوكتف .

 . ناحل عزتب بصت لع يف اهربخر اهمسما م

 ةدئاز "ال١ و . اهبارعإ برعتو «اوفاخت ال» ىلع واولاب ةفوطعم : اونزحت الو«

 . ديكوتلل

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورشبأ . ةفطاع واولا : ةنجلاب اورشبأو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نأل نونلا

 . اورشبأب قلعتم رورجمو راج : ةنجلاب . ةقراف فلألاو لعاف

 - ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نودعوت متنك يتلا ©

 ريمضب هلاصتإل نوكسلا لع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ةنجلل - تعن
 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتللا عفرلا

 عراضم لعف : نودعوت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ئنبم

 «نودعوت متنكا ةلمحو (متنك) ربح بصن لحم يف (نودعوتا ةلمجو . لعاف

 لوصوملا ىلإ  عجارلا  دئاعلاو . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص

 وأ . اهنودعوت : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 . اهب نودعوت يأ اراج دئاعلا نوكي
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 ىكشتام ب 1 فو "1 مقاهي وأخ

 45 نوحلاماهي اهينووكك 0

 1 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . ةمشضلاب عوفرم « نحن » ربخ : ءايلوأ
 عج ةمالع ميلاو : ةفاضإلاب رج لمح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا
 ْ . روكذلا

 ا كين ةفص : ايندلا . مككايلوأب قلعتس رورجو راج : ايندلا ةايحلا يقف ©
 ْ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج .ةمالعو ةرورجم ةايحلل

 ' ةايحلا يفو يأ اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ام اهيف مكلو ةرخآلا يفو ©
 ؛ ةفصلا تْميقأو مولعم هلأل « ةايحلا» رورجملا فوصوملا فذحو . ةرخآلا
 , .ميلاو مدقم ريخب قلعتم رورجتو راج : مكل . ةفطاع والا + مكلو . هماقم
 ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام , روكذلا عمج ةمالع
 ش . يهتشتب قلعتم رورجمو راج !اهيف» و .رخؤم

 ءايلا ىلعأةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : مكسفنأ يهتشت ©
 | ةلمجو !مكئايلوأ يف ١ تبرعأ «مك١ و ةمضلاب عوفرم لعاف : سفنأ . لقشلل
 ! - عجارلا - دئاعلاو .بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلبص «مكسفنأ يهتشتا

 :ريدقتلا . مدقم هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمصض لوصولا ىلإ

 . مكسفنأ هيهتشت ام

 ْ تبرعأ : اماهيف مكل . ةفطاغ واولا : نودعوت ام اهيف مكلو ©

 ٠ عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نوعدت
 1 دئاغلاو .' بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص « نونعدت ١ ةلمجو . لعاف
 اهب لوعفم هلأل لخملا فوذحم بوصنم ريمض لوصوملا ىلإ - عجارلا -
 . ةنوئمتت ام : ىنعمب . هنوعدت ام : ريدقتلا
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 © ريكر فعالا 47 همك
 ا وك وأ ل يوكل أ ةفلا بست اس الو

 .هفيضلا («ليزنلا» و . الزن اولزنأ : هريدقت رمضم لعفل اردصم اقلطم

 . ليزنلل أيه ام اهانعمو

 - تعن  ةفص : ميحر .الزنل ةفصب قلعتم رورجتو راج : ميحر روفغ نم ©

 . ةرسكلا رحلا ةمالعو هلثم رورجم روفغل

 * يرن دإ1ةواَعص لصوت آم قزاز
 دوك ل يس اوشا هسا ل والا لل الوق نحل نموه

 ةعونم ةملكلاو . ةمضلاب عرفرم !نم» ربخ : نسحأ . أدتبم عفر لحم يف

 الوق .نونت مل اذهو لعفلا نزوبو ليضفتلا - لعفأ  ةغيص اهتأل فرصلا نم

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نم» و رج فرح :نِم : اهلصأ : اعد نمم © .

 ينبم ضام لعف : اعد . نسحأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اعد# ةلمجو . وه

 ةدابع وأ هللا ديحوت ىلإ : ىنعمب . اعدب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلإ ©

 . هللا نيد وأ هللا

 ةمالعو اهبارعإ نابرعتو / اعد : ىلع ناتفوطعم : لاقو ًاحلاص لمعو «©
 فوذحم لوعفمل  تعن  ةفص : احلاص . امهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا اههئانب

 . احلاص المع المعو : ىنعمب

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : نيملسملا نم يننإ ©
 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ؛نإ»و نيملسملا نم انأ ىنعملا نأل - لوقلا
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 أ داو يتنإ : . اهربخب قلعتم رورجيو راج : نيملسملا نم 8 «نإ»

 .ركذم عج هلل ايلا مسالا رج ةمالعو ٠ نيملسملا نم ملسمم وأ نيملسملا نم

 . هرفللا يف ةكرحلاو نيرنلا نم ضوع نوتلاو ماس

 ىِزأكْنَسَح اوف ع ةعيتلااّلَوُهَسَحلا ىوتتتالو < 5
 2 هيجل وَتاككو لق رك دعتببو كيب

- 

 عا

 ' . أل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانثتسا : واولا : ةنسحلا يوتست الو«
 . .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يوتست

 1 0 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنسحلا

 . اهمفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ؛ةنسحلا» ىلع واولاب ةفرطعم : ةكيسلا الو ©
 |مهف:ةئيسلا ةلعفلاو ةنسحلا ةلعفلا يوتست ال يا . ةدئاز «ل» و . ةمضلا
 ش ١  ناتتوافتم

 ا : ةزيدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عقدا ©

 ' باوج نوكت وا . بارعالا نم احل لحم ال ةيفاتئتسا ةلمجلاو . ذخف يا تنا
 ' يه يتلا:ةنسحلاب ذخف ناتتسح كتضرتعا اذإف ىنعمب ردقم فوذحم طرش

 .' كتئادعأ ضعب نم كيلع درت يتلا ةئيسلا اهب عفداف اهتخا نم نسحا

 ؛ رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . رجب فرح ءابلا : يتقلاي ©
 0 عقدا يا . عفداي قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب

 ١ . ملغم هلأل («عفدأ١ لوعفم فذحو . هلحم ةفلصلا تلحو فوصوملا

 ٠ ةثيسلا ةلصنلا نسحا يه يتلا ةلصخلاب عقدلف

 .ةمضلاب عوفرم «يه ربخ + «يسحأاو أدتبم عقر لحم يف لصفنم يمض :يه

 : ةيناثلا ةنسحلا نم نسحأ يه يتلاب يأ
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 نم اهل لحم ال  ةيئاجف  ةأجف فرح : اذإ . ةيفانثسا ءافلا : يذلا اذإف ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . بارعالا

 . اهل لحم ال ةيفانئتسا : ةيمسالا ةلمجلاو 1

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا ةلمجلا : ةوادع هنيبو كئيب ©

 : هنيبو . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةوادع «كنيب» ىلع واولاب ةفوطعم

 :ربخ نوكي وا ؟يذلا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ميمح ىلو هنأك ©

 عقو مسالا نآل دوجوم : هريدقتو دوجولا قلطم ىلع هتلالدل افوذحم «يذلا»

 هلعجاف ىنعمب الاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا نوكتو . ةيئاجفلا «اذإ» دعب

 لصتم ريمض ءاهلاو هيبشتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : هنأك . ميمح يلو هنأك

 اهريخ : يلو ؛نأك» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض

 . كيلا اببرق اقيدص وا ارصان هنأك هلعجت

 ٠0 م يظع حو ذالإاهلّقلي اَمَو اوربَصَدلالإ أب راو 88 ١ هو 1 2

 عراضم لعف : ىقلي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا واولا : اهاقلي امو ©

 «اهال و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوف رم لوهجملل ينبم

 . ةمكحلا هذهل قفوي الو

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . اه لمع ال رصح ةادأ : اوريص نيذلا الإ ©

 هلاصتإل مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوربص . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص "اوربص» ةلمجو

 برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ميظع ظح وذ الإ اهاقلب امو ©
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 ْش . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم لعاف : وذ . اهبارعا
 ! ةفض : ميظع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هليلإ فاضم : ظحخ
 : . اهاطعي امو يا . اهلثم ةرورجم ظح - تمل

 *© ميا متلآوْهْمَت| هَل ُذِوكَسأَف عز كي م : 00011 هس 1
 ' نإو : ىنعمب . نيتثاملا ةيآلا فارعالا ةروس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 | هنأىلا» ءيجتلا ف نسا يه يتاب عقدلا نم هب تيصصو اح ا ةيستلا كقرص

 كي يقلق تلقا اق ولاه يأءنَو “ال

 © نود لمنح نإ مفلح راهي اوديو حل

 : ١ الاب رج لج ف لصتم عصخ الا

 : ..ةمضلاب ةعرفرم «ليللا#

 . 'اهبارعا برعتو «راهنلاو ليللا» ىلع واولاب ةفوطعم ؛ رمقلاو سمشلاو ©

 1 لجو زع هتايآ نمو راهنلاو ليللا بقانعت هناحبس هتازجسعم نمو : ىتعمب
 : 0 . رمقلاو نسمشلا بقاعت كلذك

 . ةمالعو الب موزجم عراضم لف : اودجست . ةمزاجإةيهان : اودجست ال ©
 .ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا ٠ نونلا فذح : همزج

 . اودجست الف يا . بارعالا نم اهل لحن ال ةيفانئتسا ةلمجلاو

 :زمقلل الو ؛ اودجست الب قلعتم زورجيو راج“: نمقلل الو سمشلل ©

 رازكت وا. ةدئاز "الهو . اهبارعا برعتو «سمشللا ىللع واولاب ةفوطعم
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 . رمقلل اودجست الو يا لماعلا

 نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اودجسا . ةيفانئتسا واولا : هلل اودجساو ©
 رورجبو راج : هلل . تيرعا «او» و ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل

 . اودجساب قلعتم ميظعتلل

 - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نهقلخ يذلا ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . ةلالجلا ظفلل

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض « نه»و . وه : هريدقت ازاوج

 نأل رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليلل دوعي وا . مهبم ريمض وهو . هب لوعفم

 نمو» : هناحبس لاق امل وا . ثانالا وا ثنؤملا مكح لقعي ال ام ةعامج مكح

 لوصوملا ةلص «نهقلخ» ةلمجو . نهقلخ ليقف «تايألا» ىنعم يف نك ؛هتايا

 . بارعالا نم امل لحم ال

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : متنك نإ ©

 ريمض ءاتلا . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحنللا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ميملاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم

 . هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو . روكذلا عمج ةمالع

 ريمض : ايإ «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نودبغت هايإ ©
 فرح ءاه لاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم

 : نودبعت . بصن لحم يف مضلا ىلع ةينبم اهلك ةملكلا : ليقو .بئاغلل

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 هج نوما مور اهلل ير درة اوربكتمأوَو "8
 . نينكاسلا ءاقتلإل هرخآ رسكو مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانكتسا ءافلا : نإف ©

 يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا لع ينبم ضام لعف : اوريكتسا ©
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نإب مزج لحم

 تك نا



 .نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةيمسالا ةلمجلا : نيذلاف ©

 ' يف حتفلا نع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . طرشلا بارج يف ةعقاو ءافلا

 0 . ةكئتالملا يا أدتبم عفر لحم

 ! ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : كير دنع ©
 ,وهو ة ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجت هيلا فاضم : كير . فاضم وهو

 1 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم

 أ عراضم لجف يهو ..أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلماجلا : هل نوحبسي ©

 ,راج : هل ..لعاف عفر لحم يف لصتمم ويمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ٠ ش . هنوهزني يا . نوحنبسيب قلعتم رورجمو

 : واولاب ةفوطعم : راهنلاو . نوحبسيب قلعتم رورجمو راج : راهنلاو ليللاب ©

 اا . اهلثم ةرورجم «ليللا» ىلع

 !بصن لحم'يف : اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولاو : نومأسي ال مهو ©
 ْ .اه لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه .لاح

 : ليللاب» رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو «نوجبسي»" بارعأ برعت : نومأسي

 .ال١ ةلمجو : نيمئاق : ريدقتب «نوحبسيا ريمض نم ةفوذ لاحب اراهتلاو
 . «مهل ربخ عفر لحم يف نرلمي ال يا «نومأسي

 ةعباتسلا ةميركلا ةيآلا يق ةدراولا «هتايآ نم» ىلع واولاب ةفوطعم : هتابآ نمو «©

 ا اا . اهبارعإ برعتو نيثالشلاو

 !ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصت فرح : ىرق كنأ ©
 عراضم لعف.: ىرت . «نأ» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم
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 « نأ  ربخ عفر لحم يف اهلوعفم عم « ىرت » ةلمجو . تنأ هريدقت ابرجو هيف
 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخ يف امو «نأ»و

 ةعشاخ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةعشاخ ضرأآألا ©

 تابن ال ةسباي ةفحق تناك اذإ ضرألا لاح تريعتسأ يأ ضرألا نم لاح

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم . . اهيف

 نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانتتسإ ءانثا : اذإف ©

 0 ١ طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ
 . ؛اذإ» دعب اهعوقول ةفاضإلاب رج لحم يف : ةلمجلا : ءاملا اهيلع انلزنأ ©

 لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ

 . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : اهيلع . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءاملا

 نم اهل لح ال مناج ريغ طرش باوج : ةيلعفلا ةلمجلا : تيرو تزتها ©

 نم اهل لحم ال ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . بارعإلا

 ىلع واولاب ةفوطعم : تمن يأ : تبرو . تكرحت : ىنعمب . بارغإلا

 ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالعو . اهبارعإ برعتو «تزتها»
 . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا

 مسا : يذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اهايحأ يذلا نإ ©

 ضام لعق : ايحأ . «نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصزم

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبص

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمصض «اه» و . وه : هريدقت

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هاهايحأ» ةيلعفلا ةلمجلاو
 عوفرم «نإ) ربخ : يح .  ةقلحتملا  ديكوتلا مال ماللا : ىتوملا يحمل ©

 فيضأ لعاف مسا يهو نينكاسلا ءاقتلإل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةمفلاب

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : ىتوملا . هلومعم ىلإ
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ل ”6الا



 ' ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لغفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : لك ىلع هنإ ©

 ' ريخنب قلعتم رورجيو راج : لك ىلع ..«نإ) مسا بصن لح يف مضلا ىلع

 1 أ 1 : .:(نإ)

 ' ربخ .: ريدق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : ريدق ءىش ©

 .' ةمضلاب عوفرم «نإ١

 مارحت كاؤقنَرَف 201
0 ٠ 

  27ا 0 2

 امنا: نيذلا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نودحلب نيذلا نإ ©

 | عرابضم لعف «نودحلي# و «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا' ىلع ينبم لوصوم

 ١ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ' ىلع ينبم لصتم ريمسف هاثاو , هليل قلعتم دوو راج : انتايآ يف «.

 , كوصوملا ةلص انتايآ يف نودحلي# : 8 ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا

 . ةماقتسإلاو ةحصلا ةهج نع نآرقلا تايآ ليدأت يف فارحنإلل

 ' لمع ال ةينان : ال . «نإ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : اندلع نوقخن ال ©

 ' الب قلعتم رورجمو راج : 0 انيلع . انودحلي» لثم ب بارعت نعت : نوفخي .امل

 ! مسا : نم . نمفأ : ىنعمب . ةينييزت  ةدئاز ءافلا : راخلا يف ىقلي نمفأ ©

 ١ ينبم عراضم لعف : ىقلي . أدتبم عفر لح يف نزكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ' ازاوج هيف ارتفسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلا هعفر ةمالعو: عوفرم لوهجملل
 ! ةلصأ : ةلمنجلاو . ىقليب قلعتم رورجبو راج : زانلا يف . وه :هريدقت
 ْ . بارعإلا نم احل لحم ال لوصوملا
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 ةفوطعم : نم .فطع فرح : مأ . ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : نم مأ ريخ ©

 . اهبارعإ برعتو ىلوألا «نم» ىلع

 : يتأي . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : انمآ يتأي ©
 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 نأل اراصتخإ فوذحم «نما ربختو . وه : هريدقت ازوج هيف رتتسم ريمض

 ريمض نم لاح : انمأ . ؟ ريخ انمأ يتأي نم مأ : ريدقتب . هيلع لاد هلبق
 . ةحتفلاب بوصنم «يأي»١

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع .بوصنم هيف لوعفم  نامز فرظ : ةمايقلا موي ©

 ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو يتأيب قلعتم ةحتفلا

 6. ةرسكلا هرج ةمالعو

 ىلع ينبم رمأ لعف يهو . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيفانثتسإ ةلمجلا : اولمعا ©

 ام ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 :متئش . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : متكش
 ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم
 دئاعلاو .بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «متئشا ةلمحو . روكذلا عمج

 ام : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوم ا ىلإ

 .نآرقلا يف «ءاش) عم فذحلا ريثك وهو افوذحم اهوعفم نركي وأ . هومتنش
 مع ب

 لصتم ريمض ءاطاو ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : امي هنإ ©

 «اما) و . رج فرح ءابلا : اب . «نإ» مسا بصن لحم يف مضلا لع ينبم

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ىلإ دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمحلاو «نإ) ربخب

 اب : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا
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 :ال اهتلص :: «نولمعت» ةلمج نوكتف . ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو هنولمعت

 . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهدعب امو ؛اماو .بارعإلا نم امل لحم

 |عوفزم ؛«نإا ربخ : ريصب (نودحلي» بارعإ برعت : ريصي نولمعت ©
 ! . ةمضلا هعفر ةمالعو

 ١ رص, هةر تن اها ©
 55 يف نودحلي نيذلا نإ» نم الدب ةلمجلا : ركذلاب اورفك نيذلا نإ ©

 و هليوأت افرحو هيف اونعط هب مهرفكل مهنأل ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا
 اورفك مينأل نولهاجل : هريدقت فوذحم (نإ) رخو . نآرقلا وه «ركذلا»

 .هيتأي ال١ ةيلغفلا ةلمجلا نوكي وأ مهيلع هناحبس هللا ةلزنأ زجعم مظعأب

 1 1 . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف «لطابلا

 :بصن :لح يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : مهءاج امل ©

 هيف رتتسم ليمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . اورفكب قلعتم
 .. هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه»و . وه : هريدقت انوج
 . ةفاضإلاب رج لحم يف «مهءاجا ةلمجو

 'هبشف ديكرتو بصن فرح : نإ . ةيفانئتسا : راولا : ُنيزع باتكل هنإو ©

 !ٍيف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض - بئاغلا ريمض - ءاهلاو ليلعتلا ديفي لعفلاب
 :4نإ» ريخ «باتك) و  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : ؟نإ) مسا بصن لحم

 هعفر  ةمالعو هلثم عوفرم باتكل - تعن  ةفص : زيزع : ةمفلاب عوفرم
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 أ ةقياسلا آل يف ءذإف ربخ عفر لع يف ةيلعفلا ةلمملا ؟ لطابلا هبتأب ال ©

 :ةمالعو عرفرم عراضم لعف : هيتأي . ال لمع ال ةيفان ؛ ال . باتكل تعن

 كر ل



 ين «باتك» ىلع دوعي لصتم ريمض ءاهلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 رورجم هيلا فاضم : هيدي . هيتأي الب قلعتم رورجمو راج : هيدد نيب نم ©:
 لحم يف لصتم ريمض ءاملاو فاضم وهو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب

 . ةفاضإلل نونلا تفذحو ةفاضإلاب رج

 : هفلخ نم . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : هفلخ نم الو ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو «هيدي نيب نم» ىلع ةفوطعم رورجمو راج

 . هتاهج نم ةهج ةيأ نم لطابلا هيتأي ال : ىنعمب ةفاضإلاب

 عوفرم ليزنت وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وا باتكل ىرخا ةفص : ليزنت ©

 . ةمضلاب

 قلعتم وا باتكل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ديمح ميكح نم ©

 وهو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةرورجم ميكحل  تعن  ةفص : ديمح .ليزنتب

 3 8م رم ه- - وذ كليك كيك مس لق دقاَم يي كلا لكنك +٠

 3-9 رم وار مو عد

 0 ملأ با دوؤرغمم

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : لاقي . امل لمع ال ةيفان : ام : كل لاقي ام ©

 «لاقي» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : كل . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 .. كموق رافك كل لوقي ام : ىنعمب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . امل لمع ال رصح ةادأ : ام الإ ©

 «لثم» لعافلا بئان فاضملا فذحف . ام لثم الإ ىنعمب لعاف بئان عفر
 . اهيلا فاضملا «ام» هلحم تلحو

 : دق . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ليق دق ©

 ب #5601١



 ' بئانو . حيتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق.. قيقحت فرح

 , «لثم)» ىلع وا (ام» ىلع دوعي وه : هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 '- لؤقلا لوقم  لعاف بئان عفر لحم يف اهزيح يف امو «نإ» نوكت نأ زوجيو

 ' كبر: نإ .' كلبق نم لسرلل لاق ام لثم الإ هللا كل لوقي ام.: ىنعم ىلع

 , لوقي ام : ىنعملا نوكي لوالا ريدقتلا ىلعو . ميلا باقلع وذو ةرفغم'وذل

 .ةينؤلا تاملكلا نم مهموق رافك لسرلل لاق اس لثم الإ كموق رافك كل

 ْ . ةلزنملا بتكلا يف نعاطملاو

 'روزجيو راج: كلبق نم ..ليقب قلعتم رورجمو راج : كلبق نم كسرلل ©

 - بطاخملا:ريمض د لصتم ريمض فاكلاو لسرلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 ْ , اس نعل نسم فصال رج ل فعلا لع ينم
 | بوصنم «نإ) مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : كير نإ ©

 : 1 . تبرعا فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمإالعو

 | عوفرم «نإ» ربخ ؛ وذ .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا: ةرفغم وذل ©

 'فاضم : ةرفغم . فاضم وهو ةسمخلا ءاسالا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو

 ! 01 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب زورجم هيلا

 ٠ : ميلا . ايبارعا برعتو «ةرفخم وذا ىلع واولاب ةقوطعم : ميلا باقع وذو ©
 | ةرفغم وذلا : . ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم باقعل - تعن  ةفص

 . مهئادعأل ميلا باقغغ وذو هئايبنأل ةمحرو

 ٠ ٌعِياءَكف 101101000 كو 044 سا 1 رس مطور
 2 و دب لك توبا 7 و ظ 8
 نوال :ءاَقْشَك ىدُمأَونماَ 2 ندب ري 237
 ا 2
 © رياككسودكْرلوأ سعير

 ! لعف : لغج . مزاج ريغ طرش فرج : ول . ةيفانئتسا ئاولا : هانلعج ولو ©
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 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و .انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام

 .لوا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف

 : ايمجعا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ايمجعا انآرق ©

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم انآرقل - تعن  ةفص

 : ماللا . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اولاقل ©

 وارب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق (ول» باوج يف ةعقاو

 : تلصف . اله : ىنعمب ضيضحت فرح : الول: هتابيآ تلصف الول ©

 لحب ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 :ىنعمب . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان : هتايآ . بارعالا نم اهل
١ - 

 ا . ههقفن ناسلب تصخخو هتايا تنيب اله

 نآرقأ : اولاقو اوركنأل : ىنعمب راكنالا ةزمه : ةزمهلا : يبرعو يمجعأأ ©

 فوذحم أدتبم ربخ : يمجعأ . يبرع هيلا لسرملا وا يرع لوسرو يمجعأ

 لاد هلبق ام نأل فوصوملا فذحو . يمجعا مالك وا نآرق وهأ : هريدقت

 برعتو «يمجعا» ىلع واولاب ةفوطعم : يبرعو . هماقم ةفصلا تميقاو هيلع
 . ةمضلا اههعفر ةمالعو ناتعوفرم ناتملكلاو اهارعا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلإل هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 8 تنا هريدقت ايوجو هيف رتتسم

 . رج فرح ماللا أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : اونمآ نيذلل وه«

 رورجملا راجلاو . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 . لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو «اولاقا بارعا برعت : اونمآ . ربخلاب قلعتم

 لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ءافشو ىده ©

 «ىده» ىلع واولاب ةفوطعم : ءافشو . ةركن يثالث روصقم مسا اهنأل اهنيونت

 تك رو



 | ياءؤه : ىنعمب . اهرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلغم ةعوقرم

 'ةلمبجلاو ..كشلاو نظلا نم رودصلا يف امل ءافشو قحلا ىلا داشرإ نآرقلا
 ش . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف :. ةيمسالا

 أ ىوالا «نيذلا» ىلع ةفوطعم : نيذلا ..ةفطاع واولا : نوئمّؤب ال نيذلاو ©

 :ال نيذلل رهو ءافشو ىده اونمآ نيذلل وه يا . اهلثم رج لم يف يهو
 ؛لوضوملا مسا نوكيوا .. نيلماع ىلع فطع هيفو زقو مهاذآ .يف نونمؤي
 ؛. ربقو مهئاذآ يف : ةيمسالا ةلمجلا :هربخو ًأدتبم عفز لحم يف « نيذلا »

 .واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف :؛ نونمؤي . ال لمع ال ةيفان : ال

 لحب إل لوصوملا ةلص «نونمؤي ال) ةلمجو . لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض

 . امل

 !يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و مدقُم ربخب قلعتم رورجبو راج : رقو مهئاذآ يف ©

 نع ٍلقث ىنعمب . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رقو . ةفاضإلاب رج لخم ْ
 ا . نآرقلا عاس

 /«ىدله وها بارعا برعت : ىمع وغ . ةفطاع واولا : ىمع مهيلع وهو ©

 :رورخملاو راتملاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» وءرج فرح : ىلع

 اا . قحلا ةيؤر نع ىمع : ىنعمب : ربخلاب قلعتم

 ١ باطخلل فاكلا , أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبس ةراشا مسا : كئلوأ ©

 ش . هيبش عفو لع يف دعب ةيمقلا ةلمشلاو

 ظ . لعاق بئان عفو لحم يف لصتم
 'ناكملا تبن  ةفص : ديعب . نوذانيب قلعتم رورجيو راج : ديعب ناكم نم ©

 :هب نابالا نع نوديعب كئلوأ : ىنعمب . ةرسكلا مرج ةمالعو هانم ةيورج
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 ها ند تيل بص سومَئاَءدَملو غ5
 رس و آ

 و
 و

 مص لا

 ووو ىلع 201 الار و ورك -

 2- بتتكلم ميَع

 . ةئاملا دعب ةرشاعلا ةيآلا «دوه» ةروس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ا ا

 * ديلا لئامواَهلَك سدو عقاَمرعَ
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ًاحلاص لمع نم ©

 لعف : لمع . هببخ عفر لحم يف هبارجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو أدتبم
 رتتسم ريمض لعافلاو نمب مرج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ضام
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : احلاص . وه هريدقت ازاوج هيف

 المع لمع نم ىنعمب ءاسالا ىرجم يرجت يتلا ةبلاغلا تافصلا نم رهو

 . اخلاص.

 ربخب قلعتم رورجمو راج : هسفنل . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : هسفنلف ©

 ريمض ءاطلاو . عفن هسفنف يا هسفنل هلمعف وا هعفتف هريدقت فوذحم أدتبل

 مزاج طرش باوج : ةلمجلاو ةفاضإلاب رج لحم يف - بئاغلا ريمض  لصتم

 . نمب مرج لحم يف ءافلاب نرتقم

 :ىنعمب . اهبارعا برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفرطعم : اهيلعف ءاسأ .نمو ©

 . رض هسفنف يا « هسفن ىلع هتءاسإف

 الو نييزاجحلا دنع «سيل» لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : كمر امو ©

 ا"ام2 ىلع ًأدتبمو ةيزاجحلا «ام» مسا «كبر# و ميت ينب دنع امل لمع

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . ةمضلاب عوفرم نيتغللا ىلعو .ةيميمتلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 ا 702



 .. يفنلل اديكوت يفتملا ربخلا لع عقاو دئاز رج فرح : ءابلا : مالظسب

 اريختو .. ةيزاجسحلا «ام» ربخ هنأ ىلع الحم بوصنم اظفل رورجم مسا : مالظ
 . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبملا

ْ 
 ريغ بدعي ال : ىنعمب «مالظ» لعافلا مساب ق رورجبو راج : ال ٠

 :٠ ءىبملا

 لِمَن موقوتة ١ 0 0_1 0 سر مب ور
 ًالاكوز 20 وويل م الو اة و اسم 7 و 706 عا

 هلع الس جيب
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 .عياشم لح : ةري . هيب قلمعس رورجو راج : ةعاسلا ملع دري هيلإ ©

 ٍ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم ١ ةعاسلا ٠ ةمضلاب

 . اهمايق ملع دري هيلا ةعاسلا مايق نع لأسي نم ىلا :

 عراضم لغف : جرخت . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفاننتسا واولا : جرخت امو ©

 1 أ . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 , : تارمث . يفنلا ديكوتل دئاز رج فرح : نم : اهمامكأ نم تارمث نم ©
 .قلعتم رورجمو راج : ماكا نم . لعاف هنأل الحم عيفرم اظفل رورجم مسا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمنض «اها» و جرختب

 . اهتيطغا وا اهتيعوا نم : ىنعمب

 : برغتو «تارمث نم جرخت ام١ ىلع واولاب ةفوطعم : ىثنأ نم لمحت امو ©
 :اهرؤهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رخ ةمالعو اهبارعا

 : ا ,رذعتلا

 اها



 ىلع ةفوطعم : عضت . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع راولا : عضت الو ©

 . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهبارعا برعتو «لملحت»

 لاحب قلعتم رورجمو راج : هملعب . امل لمع ال رصح ةادأ : هملعي الإ ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض

  نامز فرظ هيف لوعفم : موي . ةيفانثتسا واولا : مهيداني مويو ©

 لعفل هب الوعفم نوكي وا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم
 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يداني . موي ركذاو : هريدقت رمضم

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمنفلا

 رج لحم يف ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحب يف نيبئاغلا ريمض «مهدو
 . ةفاضإلاب

 فرظ هيف لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : يئاكرش نبأ ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : يئاكرش . مدقم ربخب قلعتم ناكم :

 ءايلا لجا نم اهب يتأم ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام

 ؟ يئاكرش نيا الئاق : هريدقت رمضم لعفل - لوقلا لوقم هب لوعفم

 يذلا يئاكرش نيا ىنعمب . خيبوتو مكهت هيفو مهمعز ىلع ىلاعت هيلا مهفاضأ
 . نومعزت متنك

 ىلع ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم اه لحم ال ةيفانئتسا ةلمجلا : اولاق ©

 1 .  لوقلا لوقم هب لوعفم اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف

 لصتم ريمض « ان ١ و . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كانذآ ©
 ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - |

 . كانملعا يا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 د 7الاا



 ربخب قلعتم رورجيو راج : انم . ال لمع ال ةيفان : ديهش نم اثم ام ©

 !عوفزم اظفل رورجم مسا : ديهش . يفنلا ىنعم ديكوتل ةدئاز : نم . مدقم
 ىنغمي . لعاف ىنعمب ليعف ةغلابملا خيص نم يهو . رخؤم أدتبم هلأل الح
 . كعم دحا كارشإب مهل دهاش انيف سيل

 35 صفكات اناكت اًكُهعلَصَو

 . ختفلا ىلع ينبم يضام لعف : لض . ةيفاننتسا : وارلا : ام مهنع لضو « ٠
 رورجلاو داكاو نعي رج لع يف نيل رصف مص درج رح ١ نع

 . ةعاجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نوعدي اوئاك ©
 'لعف :: نوعدي . ةقراف فلالاو «ناك١ مسا عفر لحم يف لصتنم ريمض واولا

 لح يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبث هعفر ةمالغو عوفرم عراضم

 اوناك 3 ةلمجو « ناك ) ربخ بصن لحم يف « نوعدي ؛ ةلمجو . لعاف عفر
 ا -'عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص 4 نوعدي

 :اوناك ام ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فودحم ريمض لوصوملا

 0 ش . هنوعدي

 يف ةفاضإلا نع هعاطقنإل مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : ليق نم ©

 1 . نوعديب قلعتم رورجملاو راخلاو . نمب رجج لحم

 .هلاضتإل ملشلا لع ينبم ضانم لعف : اونظ . ةفطاع : واولا: اوُكظو ©

 .١ ةقراف كفلالاو لعاف عفر لجم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا .واوب

 !وا «نظ» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب ةلمجلاو . | اونقياو : ىنعمب

 ! هيف لمعت ملف هل لمع ال فرحب ةقوبسم اهأل .  بارعالا نم اف لمع ال

 : . (نظ»
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 امها و رج فرح : ماللا . ال لمع ال ةيفان : صيحم نم مهلام ©

 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 باذع نم مهل صالخ وا برهم ال نأ اونقياو ىنعمب رخؤم أدتبم هلأل الحم
 . هللا

 © اكس ويدل كتارا نيؤزحإلا وديك
 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : مأسي . اهل لمع ال ةيفان : ناسنالا مأسي ال ©

 . لمي ال يا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناسنالا .:ةمضلا هعفر

 هلوعفم ىلا لعفلا يدعو مأسي الب قلعتنم رورجمو راج : ريخلا ءاعد نم ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : ريخلا . رجلا فرحب

 ىلا فاضم ءاعد نإف . لعافلا ركذ ريغب هلوعفم ىلا ردصملا فيضا دقو

 لعاف يا هلعاف-فذح زاوجو هلعف قراف دق ردصملا نوكيو ريخلا وهو هلوعفم

 . ريخلا هئاعد نم لقي مل ذإ ءاعدلا

 لعف : هسم . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانئتسا واولا : ريشنلا هسم نإو ©

 لصتم ريمض ءاهلاو . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام

 ةمضلاب عوفرم لعاف : رشلا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم

 . ةقيضلاو رقفلا هباصا نإو ىنعميب

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : طوئق سوئيف ©
 : هريدقت فوذحم أدتبم ريش : سوؤي . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا .نإب

 اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم سوئيل - تعن - ةفص : طونق . سوئي وهف

 لوعق ةغلابملا غيص نم ناتملكلاو . طونقلاو سأيلا ريثك وهف 'ىنعمب ةمفلا
 ةهج نمو.لوعف ءانب ةهج نم ريبعتلا يف ةغلابملا تءاجو . لعاف ىنعمب
 . دحاو ىنعمب نيتملكلا نأل ريركتلا

 ه9



 تكلا هد ةءاكفكاو 47 ف ناد هدو هر 2

 هموم
 :١ نلوقيل هتسم ءارض دعي نم انم ةمحر هانقذأ نئلو ©

 أ ةفسل قلمبم رورو راج : اثم ةدوه» ةروس نم ةرشاغلا ةميركلا ةيآلا يف

 . ةمحرل ةفوذحم

 ذه . -لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ىل اذه ©
 قلصت ورجو راج ١ يل أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا
 : . ينع لوزي ال يل اذه وأ يقح اذه : ىنعمب «اذه» ربخب

 .عيفرم عراضم لعف : نظأ . امل لحم ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : نظأ امو ©

 ! . انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 :الو يأ : ةمضلا اهعفر ةمالعو ناعوفرم « نظأ» الرعفم : ةمئاق ةعاسلا ©
 ا . ةيتآ اهنظأ

 أ .  ةنذؤملا ماللا  مسقلا ةنطوم : ماللا . ةفطاع : واولا : تغجر نئلو ©

 مسقلا نيب ةيضارتعإ «ثعجرر نإ ةلجو ٠ لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا

 : . تدد نإو يأ . بارعإلا نم اه لحم آلف هباوجو فوذحملا

 | ريمض - لضتم ريمض : ءايلاو . تغجرب قلعتم رورجبو راج : يبهر :ىلإ ©

 : . ةفاضإلاب رج لحم يف  ملكتملا

 بازعإلا:نْم ال لخ ال مسقلا بارج ةلمجلا : ىثسحلل هدنع ىل نإ ©

 دسم دس مشقلا باوج وأ . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو

 رورجمو راج : يل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . نيباوجلا

 كرا



 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هدنع . مدقملا «نإ» ربخب قلعتم
 : ماللا . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملو فاضم وهو «نإ» مساب

 هبصن ةمالعو بوصنم رخؤم «نإ) مسا : ىنسحلا .  ةقلحزملا ديكوتلا مال

 فوصوملا فذحف . ىنسحلا ةبوشملا يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 نظأ امو : ىنعمب . نسحألا ثنؤم : ةملكلاو . هماقم ةفصلا تميقأو

 . ةنسحلا هللا دنع يل نإ مهوتلا ليبس ىلع تناك نإف نوكت ةعاسلا

 ىلع ينبم عراضم لعف : نئبنت . ديكوتلا مال ماللا . ةيفانئسا ءافلا : نئيذنلف ©

 لعافلاو . بارعإلا نم اهل لحم ال يتلا ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا

 . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اورفك نيذلا ©

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك

 لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 .امل

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : رج فرح : ءابلا : اولمع امب ©

 ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو «اورفك» بارعإ برعت : اولمع . ءابلاب رج لح
 نوكت وأ . هولمع اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم

 امو «ام١ و . بارعإلا نم امل لح ال اهتلص «اولمع» ةلمجو . ةيردصم «اأم»

 يأ .نئينثب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 . مهلاعأب

 يمض امها و . اهبارعإ برعتو «نئبنن» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنقيذنلو ©

 فذحو . ةيضيعبت «نم» و مهنقيذنب قلعتم رورجمو راج : ظيلغ باذع نم ©
 - تعن  ةفص : ظيلغ . هيلع ةيضيعبتلا «نم) ةلالدل يناثلا «نقيذن» لوعفم

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجب باذعل
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 ودول كا ديكر ا

 1 نيناهثلاو ةثلاثلا ةيآلا يف «ءارسإلا» ةروس يف تبزرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نم اهل ل ال عناج ريغ طرش بارج ةلمخا ؛ شي ضيرع ءاعد وذف ©
 ' : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : وذ . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا .بارعإلا

 : ءاغد .'فاضم وهو ةسمخلا لامفألا نم هنأ واولا هعفر ةمالعو . وذ وهف

 ١  ثعن  ةفص ؛ ضيرغ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم

 ' رقفلاو رضلا هسم نإو : ىنعمب . ةرسكلا اهرج ةمالعو هلثم ةرورجم ءاعدل
 ة ةرثكل ضرعلا ريعتسأ دقو عرضتلاو لاهتبإلا يف ذمحأو ءانعدلا ماود ىلع لبقأ

 . ءاعدلا

 نم ْلَصْنسوب معك هَ دنع داكن 0١ 2 0 2 5 3
 00 رج قاَمِش فوه

 .تنأ هريدقت يوجو هيف اتسم ريمصض لعافاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . نينكاسلا عاقتلإل واولا تفذحو

 ْ أر . ماهفتسإ ظفلب بجعت فلأ فلألا . ينوربخأ : ىنعمب : متيأرأ ©

 ! ريمَض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 , ةمالع ميمو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبع - نيبطاختملا ريمض - لصتم

 . عمجلا

 لعف: حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . مزاج طرش فرح: ناك نإ ©

 ١ نإ يأ . .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو نإب مزج لح يف طرشلا

 | . نآرقلا ناك
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 رورجم هيلإ فاضم : هللا . «ناك» ربخي قلعتم رورجمو راج : هللا دنع نم ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضإلاب ميظعتلل

 راج : هب . متيأر» بارعإ برعت : مترفك . فطع فرح : هب مترفك مث ©

 طرشلا باوجو رح لا باوجو مترفكب قلعتم رورجمو

 يف نوقع متنأ له هب مترفك مث هللا دنع نم نآرقلا ناك نإ : ريدقتب فوذحم

 . هب مترفك دقو اقح نوكي نأ متركنأ اف : ىنعمب اذه . مكلمع

 ربخ : لضأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسإ مسا : ٌلضأ نم ©

 لج - انو لع فرصلا نم عين أل نوني لو ةمصخ لب [يفرص «نسا

 . مكنم لضأ نم ينوربخأف : . لعفلا نزوبو

 نوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا هند و رج فرح : نم : اهلسأ : وه نمم ©

 لصفنم عفر ريمض : وه . لضأب قلعتنم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف
 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ةلص : ةيمسالا ةلمجلاو وه» ربخب قلعتم رورجبو راج : ديعي قاقش ىف ©

 ةرورجم قاقشل - تعن  ةفص : ديعب . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا

 ةعوضوم ةلمجلاو . ديدش فالخ يف : ىنعمب . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 . مهتفصو مهاحل انايب «مكنما عضوم

 كب ف ميش زك آل[ اَيياَءمهيإَس 0+ 220
 اير تاع كيلو

 عراضم لعف : يرن . -لابقتسإ - فيوست فرح : نيسلا : ائتايآ مهيرثس ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 .لوأ هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . نحن هريدقت ابوجو

 هنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : تايآ

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انا و ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم
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 ' ايندلا قافآ.يف يأ تايآلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : قافآلا نه

 0 . اهيحاون يف يأ
 ! لمع يف نييئاغلا ريمض «مه» و «قافآلا يف» ىلع واولاب ةفرطعم : مهسفنأ يو«

 . ةفاضإلاب رج

 نأب بوصنم عراضم لعف : نيبتي . رجو ةياغ فرح : مهل نييتي ىتح ©
 ١ ريمض «مهلا و رج فرح ماللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم

 أ عم:نييتي» ةلمجو نيبتيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا
 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و اه لحم إال «نأ» ةلص «هلعاف

 ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : قحلا هنأ ©
 ! اهي يف.امو «نأ» و . «نأ» ربخ : قحلا . اهمسا بصن لحن يف  بئاغلا

 | نيذ نأ : ىنعمب نيبتي لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهريخو اهمسا نم
 , قابس ىتحي رورجلل ردسعلاب رورملاو راخلم . ىلا نيد وه مالسإلا
 ا . «يرن» لعفلاب

 ! فرح : مل . ةدئاز واولا . ماهفتسإ ظفلب بجعت فلأ فلألا : فكي مل وأ©

 ' فّددح ةمزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : فكي ٠ بلقو مزجو يفن

 أ . ةلعلا فرح هرخآ

 . هنأ ىلع الحم عوفرم اظفل رورجم مسا : كبر . دئاز رج فرح ءابلا : كيري ©
 | يف جتفلا ىلع ينم بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو « ىفك» لعاف

 ٍْإ ؛ . ةفاضإلاب رج لحم

 ' نم لدب عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخخو اهمسا عم ؛نأ» و . تبرعأ : هئأ ©
 1 ءيش لك ىلع كبر نأ مهفكي ملوأ : ريدقتب . :ظفللا ال لحملا ىلع ؛كبر»

 ' اليلد كلذ مهيفكيف هتداهشو هبيغ.هدنع يوتسي نميهم:علطم يأ : ديهش
 ' اهريح يف امو «نأ» نم ةلمجلا نوكت نأ زوجيو . هدنع نم هنأو قح هنأ ىلع

 ْ . لحملا ال ظفللا ىلع «كبر» نم الدب رج لحم يف ردصم ليوأتب
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 هيلإ فاضم : ءيش . «نأ» ربخب قلعتم رورجمو راج : ديهش ءيش لك ىلع ©

 . ةمضلاب عوفرم «نأ» ربخ : ديهش . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم

 و وه ست لل سم م 3 000

 5 0 قت كحبَإم )الأمه ءاَيل نش برم ف منهنإإ 0:

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ديكوتلل هل لحم ال هيبنت فرح : مهنإ الآ ©

 . ؟نإ) مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب

 . كش يف : ىنعمب (نإ» ربخب قلعتم رورجبو راج : ةيرم يف ©

 رورجم هيلإ فاضم : بر . ةيرمب قلعتم رورجمو راج : مهبر ءاقل نم ©

 راجلا قلعتي نأ زوجيو ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةفاضإلاب

 . «ةيرم» نم ةفوذحم ةفصب «ءاقل نم» رورجملاو

 : اهدعب امو هل لحم ال هيبنت فرح : الأ : طيحم ءىش لكب هنإ الأ ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ديهش ءيش لك ىلع هنإ» بارعإ برعي
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 *« ىروشلا ةروس بارعإ »©

 ١ مح ©

 © «رفاغا وا «نمؤملا» ةراوس ف تحرشو ثبرعأ .

 ٠ 3 ل 1 ٠١

 : وأ هلل ءانسأ اهنأ ليقو ةيهلإ زمر يهو ؛«ص) و أ ملأ وأ (محلا لثم اضيأ يه ©

 ا اهحرش قبس دقو مالك ءادتبإل ةراشإ يه ليقو 8 هناحبس هنم ماسقإ

 8 ةقياسلا رولا يف حضرأ ةروصب

 5 ريفاررلا ذاكرا ككلإ لنك +
 ' ةفض بصن لحم يف بصنلا ىلع ينبم ؛ لثم ١ ىنعمب مسا : فاكلا : كلذك ©

 : باتكلا كلذ لثم وأ يحولا كلذ لثم : هريدقت.. فوذحم ردصمل - تعن -

 ! رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسإ : اذ . فاضم وهو كيلإ يحرس
 ' يحوي تايآلا هذه لثم يأ باطخخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ةفابضإلاب

 ٍ ْ . كيلإ
 : : كيلإ . لقنلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضن لعف : كيلإ يحوب ©

 ْ .. يحوُيب قلعتم رورجيو راج

 ' ينبم لوصوم مسإ : نيذلا . رج فرح : ىلإ . ةفطاع واولا : نيذلا ىلإو ©

 - ىحوأو : ىنعمب . يحويب قلعتم رؤرجملاو راجلاو ىلإب ربج لح يف حتفلا ىلع
 . فوصوملا فذحف نيذلا لسرلا ىلإ يأ نيذلا ىلإ
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 ريمض فاكلاو . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجبو راج : كلبق نم ©

 : ىنعمب . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم

 نم اهريغ يف هلثم كيلإ هللا ىحوأ دق يناعملا نم ةروسلا هذه هنمضتت ام نإ

 . كوقبس نيذلا لسرلا ىلإ كلبق نم هاحوأو روسلا
 زيزعلا . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم «يحري» لعاف : ميكحلا زيزعلا ثلا ©

 . ةمضلا |هعفر ةمالعو ةلالجلا ظفلل - ناتعن  ناتفص : ميكحلا

 ري ور رع 01 ا 207 1

 © ريا يمل اوهو ضال افايك نوما
 ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : ام هل ©

 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف امو تاومسلا ْف ©

 «تاومسلا يف هل اما ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألا يفامو . ةفوذحملا

 . ضيألا يف امو تاومسلا يف دجو ام هل : ىنعمب . اهبارعإ برعتو

 عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : ميظعلا يلعلا وهو ©

 نوكي نأ زوجيو . ربخ دعب ربخ ةوه) أدتبملل ناربخ ؛ ميظعلا يلعلا . ًادتبم

 . ةمضلاب ناعوفرم امهو يلعلل  اتعن  ةفص «ميظعلا»

 م ك0 م ا :
 دمج روع ةكسرل أو نفوق نم لق توا

 و مو اذ هو رك م 07 ةصءا ب ويد سم هر

 82 ميلا زونتلاوه هللا نإ الأ ضيا نورِفْعتَميوموبَ

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم صقان عراضم لعف : تاومسلا داكت ©

 . ةمضلاب عوفرم (داكت» مسا : تاومسلا

 ينبم عراضم لعف يهو «داكت» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نرطفتي ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض نونلاو ثانإلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع

 ل76



 : هللا أش ولع نم نققشدي يأ نرطفني ندكي : ىتعمب . لعاف عفر لحم
 .  هلرقك ادلو هل مهتاعد نم ليقو ؛ميظعلا يلعلا# دعب هتيج هيلع لدي هتملسو

 . (هنم نرطفني تاومسلا داكت» ىلاعت

 ىلع ينبم: ثانإلا ريمض «نه» و . نرطفتيب قلعتم رورجمو راج : نهقوف نم ©

 نهبهج .نم م ىنعمب ' ههتهج .نم راطفنإلا ءىدتبي : ىن ب . ةفاضإلاب رج يف نوكسلا

 . نيضزألا قوف نم يأ : نهقوف' نم ليقو .ةيناقوفلا

 ! بضن لحم يف : ادب ةيمسإلا ةلمماو ةيلاح داو نوحبسي ةكئالملاو ©
 عوفرم عراضم لعف : . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةكئالملا . لاح

 ' يف ؟نوحبسي) ةلمجو ٠ عاف مقر ل يف لصعم ريمصت واولاو نونلا توبشب
 1 هئاخبس هنوهزني ىنعمب مولعم هنأل اهوعفم فذحو .ًادتبملا ريخ عفر لحم

 . دلو هل نوكيا نأ نعو صقنلا نع

 ' نم ةفوذحت لاحب قلعتم وأ نوحيسيب قلعتم رورجمو راج : مهبر دمحب ©

 روزجم هيلإ فاضم : بر . مهبر نيدماح : ريدقتب «نوحبسيا ريمض

 لحم يف نييئاخلا ريمض «مهت و فاضم وهو 5 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب

 . ةفاضإلاب رج

 اللإ . اهبارعإ برعتو «نوحبسي# ىلع وارلاب ةفرطعم : نمل نورفغتسيو «©
 ؛ راخلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ «نم» و رج فرح

 . نورفغتسيب قلعتم رورجملاو

 لهأل : ىلعمب . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورخمو راج : ضرألا خا

 ٠ . ضرألا يف رقتسا نمل يأ ضرألا

 . 'لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ديكوتلل هيبنت فرح : هللا نإ الأ ©
 1 : ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسإ : هللا

 ' وه . ؟نإ» ربخ عفر لحم يف : ةيمسإلا ةلمجللا : ميحرلا روفغلا وه ©

 ؛ وه بارغإ برعت يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ميحرلا روفغلا
 . «ميظعلا يلعلا

 ا



 تمويل ظمأ عنو قَلَو 7

0000-7 
 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيقانتتسإ واولا : اوذختا نيذلاو ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذختا . أدتبم عفر لحم يف

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 يأ . اهتلصل راجلا فذحو . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوذختا»

 . مهل اوذختا

 «اوذختا» لوعفمب قلعتم وأ اوذختاب قلعتم رورجمو راج : ءايلوأ هنود نم ©
 : ىنعمب . ءايلوأ ىلع ةمدقم ةفص هنأل ءايلوأ نم لاحب قلعتم وأ . يناغلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو . ادادنأو ءاكرش هل اولعج

 نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :ءايلوأ

 . دادنأو ءاكرش هب دارملاو . ءارصن : ىتعمب - ءالعقأ - نزو ىلع فرصلا

 هللا «نيذلا» ادتبملا ربخ عفر لح يف : ةيمسإلا ةلمجلا : مهيلع ظيفح هللا ©

 . ةلالجلا ظفل ربخ : ظيفح . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل

 رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ىلع
 : ىنعمب . لعاف ىنعمب . ليعف ةغلابملا غيص نم «ظيفح١ و ظيفحب قلعتم

 . ةرخآلا يف هيلع مهبساحيس يذلا مهكرش مهيلع ظفاح هللاو |

 لمع الو زاجحلا ةغل يف «سيلا ةلزنمب ةيفان : ام . ةفطاع واولا : تنأ امو ©

 مسا عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ . ميت ةغل يف اه
 . ةيناثلا ةخللا ىلع أدتبم عفر لحم يفو ةيزاجحلا «ام»

 مسا : ليكو . دئاز رج فرح ءابلا : ليكوب . تبرعأ : ليكوب :مهيلع ©

 ىلع الحع بوصنمو ميمت ةغل ىلع «تنأ» ربخ هنأ ىلع الحم عوفرم اظفل رورجم ش
 مهرمأ كيلإ لوكومب دمحم اي مهيلع تسلف ىنعمب . ةيزاجحلا ؛ام» ربخ هنأ
 . مه ريذن الإ تنأ امو مهبساحي هللاف

7556 



 تا 1 مكي اَدَِلَكَم ٠
 ةقووفب را : دبل م ور ذو

 وأ / ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تنرعأ : كلذك . ةفطاع : واولا: كلذكو ©
 أو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع اينبم «لثم# ىنعلمب امسا فاكلا .نوكت
 | هللا نأ نم اهلبق ةيآلا ىنعم ىلإ ةراشإ كلذو «كيلإ انيخوأ» ةيلعفلا ةلمجلا

 نأ زوجيو . مهل ريذن نكلو مهيلع بيقرب تنأ امو مهيلع بيقرلا وه ىلاعت
 ْ . انيحوأل هب الوعفم:بصن لحم يف فاكلا نوكت

 ' ريمض انا و . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كيلإ انيحوأ ©
 | قلعتم رورجتو راج : كيلإ . لعاش عقر لح يف نوكسلا ىلع ينم لصتس
 ا . انيحوأب

 1 . يبرع نآرق وهو كيلإ هائيحوأ يأ : هب لوعفملا نم لاح : ابيرع انآرق ©

 , ةبوصنم انآرقل - تعن  ةفص : ايبرع . ةفوضروم يا ةطوم لاح يهو

 ١ ام مهفتل'كيلع هيف سبل ال برع نآرق وهو ىنعمب . ةحتفلا اهبصن ةمالعو
 ' ردصم ىلا ةراشا «كلذ» نوكي نأ زوجيو .راذنالا دح زواجتت الو كل لاقي

 ' ..كناسلب ايبرع انآرق كيلإ انيحوا مهفملا نيبلا ءاحيالا كلذ لثمو يا انيحؤأ

 ' نأ بوصنم عراضم لعف : رذنت . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : رذنتل ©
 ' ال ةرمضملا «نأ» ةلص ؛رذنت» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالغو ماللا دعب ةرمضم

 , لحم يف ردصم ليوأتب : أاهدعب امو ةرمضملا 4نأ' و . بارعالا نم اه لخم

 ش . انيحوأب قلعتم رورجنملاو راجلاو ماللاب رج

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم رذنتل هب لوعفم : مأ [ةكم يهو : ىرقلا مأ ©

 ! فذحف ةيرقلا لها يا «ةيرقلا لأساو» ىلاعت هلوق لثم !ئرقلا مأ لها» ىنعمب

 روزجم هيلا فاضم : ىرقلا . هماقم هيلا فاضملا ميقاو بوصنملا فاضغملا

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرلكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : اهلوح نمو ©

 ةلصب قلعتم ناكم فرظ «لوح» و بوصنم لع فوطعم هنأل بصن

 . برعلا نم اهب ةطيحملا تاهجلا يف دجو نمو ىنعمب ةفوذحملا لوصوملا
 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو

 .' داسجالاو حاورالا نيب عمجي ليقو هيف عمجت قئالخلا نآل ةمايقلا

 ةيفان : ال . بارعالا نم اه لحم ال ةيضارتعا : ةلمجلا : هيف بير ال ©

 . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : بير . (نإ) لمع لمعت سنجلل

 . هيف كش ال ىنعمب . اهربخب قلعتم رورجمو راج : هيف

 اراصتخا فوذحم مدقملا هربخو ةمضلاب عرفرم أدتبم : ةنجلا ف قيرف ©

 ةفصب قلعتم رورجمو راج ؛ةنجلا يف» ةلمجلا هبشو . قيرق مهنم : ريدقتب

 يا ىنعملا ىلع فوصوم هنأل ادتبم «قيرف» نوكي نأ زوجيو . قيرفل ةفوذحم

 ٠ «قيرف١ ربخب اقلعتم ارورجبو اراج «ةنجلا ين و مهنم قيرف

 . اهبارعا برعتو «ةنجلا يف قيرف» ىلع واولاب ةفيطعم : ريعسلا يف قيرفو ©

 ظلام. سس را 3 سر دك ع ١ ار د ها م _

 ويمد ف ءَفِينمْلُِدي ىو ذو قاس عَلَو ١
 ل كا لا هس ع رسل و
 ©  ريضالورلوشكلمووئإاو . ١1« .ّوو ما ا

 نيعستلاو ةثلاثلا ةيآلا يف تبرعا : ةدحاو ةما مهلعجل هللا ءاش ولو ©

 . «لحنلا» ةروس نم

 فطعلل ففغ هنأل لمهم فرح : نكل . ةدئاز : وارلا : لخدي نكلو ©

 لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لخدي . كاردتسالاو

 .:وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
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 ! . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصزم مسا : ءاشي نم ©
 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ءاشي «ةلمجو» لخدي : :بارعا برعت :ءاشي
 : لحملا بوصتم فوذجم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  ٍدئاعلاو . بارعالا
 . ريثكاوهو افوذحم رهاظلا اهلوعفم نوكي وا هؤاشي : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل

 0 . هلاخدا ءاشي نم : ريدقتب «ءاشي» دعب فذحلا

 | رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو لخديب قلعتم رورجمو راج : هقتمحر يف ©
 0 ٠ . ةفاضإلاب

 ' ركذم عمج هلنأل واولاب عوفرم أدتبم : نوملاظلا . ةيفانئتسا واولاو : نوملاظلاو ©

 ا . درفملا يف ةكرحلاو نيرنتلا نم ضوع نونلاو ماس
 | ةيفان : ام ؛نوملاظلا» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : يلو نم مهل ام ©

 : ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرحب ماللا . ال لمع ال

 ' مسا : يلو . دئاز رج فرح : نم . مدقم ربخب قلعنتم رورجملاو راجل لاو

 00 . رخؤم أدتبم هنأل الجم عوفرم اظفل رورجم

 ' ةفوظعم : ريصن . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : ريصن الو ©

 ش . اهبارعا برعتو !يلو» ىلع

 ومو ولا ويوحو لول اوه هاو ءايلوأ نود اون ع ارأ 4 سو رايت دروب بو سي لأ 1 جرس و م

 * ٌرركرقْنحلَع

 ؛ ءاقتلإل اهرخآ رسكو راكنا اهيف ةزمهلاو «لب» ىنعمب فظعلل بارضا فرح : مأ ©

 ْ . نينكاسلا

 : ريمدض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اوذختا ©

 . ةقراف' فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ٠ لوعفم ماقمب نوكي نأ زوجيو . اوذختاب قلعتم رورجمو راج : هنود نم ©
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 نوكي نأ زوجيو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . يناثلا ةاوذختا»

 . «ءايلوأ» نم لاحب اقلعتم «هنود نم» رورجملاو راجلا

 نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءابلوأ ©

 - نزو ىلع فرصلا

 ًايلو اودارأ نإ : ريدقتب ردقم طرش باوج يف ةعقاو : اغلا : يئولا وه لاف ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا .هاوس يلو ال قحلاب يولا وه هللاق قحبب

 ربخ : يلولا . ناث أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه

 ظفل ربخ عفر لحم يف «يلولا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم اوه»

 نم هل لح ال ادئاز يا داع وا لصف ريمض ؛وه» نوكي نأ زوجيو . ةلالجلا

 . حصأ لوالا هجولا نأ الإ . ةلالجلا ظفل ربخ «يلولا» و . بارعالا

 ىلع ينبم لصفنم عقر ريمض : وه . ةفطاع واولا : ىتوملا يبحي وهو ©.

 ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عراضم لعف : ييحي . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 : ىتوملا : وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . لقشلل ءايلا ىلع

 ةلمجو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . اوهل ربخ عفر لحم يف «ىتوملا يبحي»

 ىلع . أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض : ره . ةفطاع واولا : لك ىلع وهو ©

 . اوه) ربخب قلعتم رورجمو راج : لك

 ربخخ ؛ ريدق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : ريدق عيش ©'

 . ةمضلاب عوفرم وهلا

 عرمرم لل ةدع نفس قع كروز هينا 6
1 

 نس حسم

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ام . ةيفانئتسا واولا : هيف متفلتخا امو ©

 يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا

 د الا#



 , يمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ٍممقلتمخا « اما ربخ عفر لع

 1 . معفلاخاب يامتم رورجو راج : : هيف

 : زيدقتب هيفا يف ريمضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ءيش نم ©

 ' . اب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هللا ىلا همكحف «©
 1 عيش او ةملاو عفر ادجم : تكلا. ةيخلا صاج لاما ذا

 1 : مكتي هيف ذ لصفي هلل نوكرشماو مه هيف معفتخا امو : ىنعمب خعمب . أدتبملا

 , دعبل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : مكلذ ©

 : . عمجلا ةمالع ميمو باطخلل فاكلا

 أ ههللا و ه» ةيمسالا ةلمجلاو . وه : هريدقت فوذحت ًادتبم ربخ : ةلالجلا ظفل هللا ©
 ْ . ؟مكلذ» ربخ عفر لحم يف

 ' هعقر ةمالعو اعوفرم - اتعن ةفص نوكي نأ زوجيو ةلالجلا ظفل نم لدب : يبر ©

 ةبنانملا ةكرحب لحملا لاغتشإ اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا

 .ةفاضإلاب رج لحن يف ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلا لجأ نم اهب يتأمل

 : ىنبم ضام لعف : تلكوت . تلكوتب قلعتم رورجمو زاج : تلكوت هيلع ©

 00 لصتم ريمض ءانلاو كرحتلملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 : . لعاف عفر لحم يف مضضلا ىلع ينبم - ملكتملا

 عراضم لعف : بينأ . ؛تلكوت هيلع» ىلع واولاب ةفرطعم : بيذأ هيلإو ©

 يأ . انأ' ةريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفر

 ال4



 رافال قاجوذأ مات حا جيلاو وتناول 1١
 3 5 وهو ورمل هيف طرب جدأ

 ةيآلا يف « مكلذ» أدتبملل نتاث ربخ : رطاف : ضرألاو تاومسلا رطاف ©

 : ىنعمب ةمضلاب عرفرم رطاف وه : هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ وأ ةقباسلا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم ةيلإ فاضم : تاومسلا . قلاخ

 . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 «مكلذ» أدتبملل رخآ رب عفر لحم يف : اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : مكل لعج ©

 ًادتبم ربخ ابوك وهو يناثلا اهبارعإ هجو ىلع رطافل تعن عفر لح يف وأ

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . فوذحم

 عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجبو راج : مكل . وه : هريدقت ازاوج

 . مكل قلخ : ىنعمب . روكذلا

 نم مكسنج نم ىنعمب لعجب قلعتم رورجمو راج : اجاوزأ مكسفنأ نم ©

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - ءالقعلا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو سانلا

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اجاوزأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 . ةحتفلا هبضن

 . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ًاجاوزأ ماعنألا نمو ©

 . لعجب قلعتم رورجمو راج «ماعنألا نماو

 ريمض لعافلاو . ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : هيف مكأرذي ©

 - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه : هريدقت اناوج هيف رتتسم

 : هيف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ئنبم

 . ريبدتلا اذه يف مكرثكي : ىنعمب . مكأرذيب قلعتم رورجمو راج

 رج فرح فاكلا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ءيشن هلثمك سيل ©

 ىلع الحم بوصنم فاكلاب اظفل رورجم مسا : هلثم . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز
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 لثمك يأ . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو مدقم «سيل» ربخ هنأ
 ؛ لوح  ءاملعلا ءارآ تنيابت دقو '. ةمضلاب عوفرم «سبلاا مسا : ءيش . هللا
 ' نأ لاق رخآو اهتدايز ىفن نم مهنمو فاكلا ةدايزب لاق نم مهنم «لثمك»
 روزجملاو راحلا ليقو . ءيش هتاذ لثم سيل وأ ءيش هفصوك «سيل 0 .ىنعملا

 : . «سيلا ريخ

 .حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه ةفطاع اولا : ريضبلا عيمسلا وهو ©
 : ربخ .: ريصبلا . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : عيمسلا . أدتبم عفر لحم يف
 ' ؤهو .: ريدقتب هلبق ام هيلع لد اراصتخإ فوذحم أدتْبم ربخ وأ . أدتبملل ناث
 : . ةمضلاب اعوفرم عيمسلل ةفص نوكي نأ زوجيو . ريصبلا

 رئاددتو فين قر ظئبعضرالاوبوعسلا ديلاَعَمْمَل ١١ م1 سو سوم نا 2 ا ور مو
 ايا يي

 #© هلع هَىَسْزُع

 ؛ هيلإ فاضم : تاومسلا . حيتافم يأ ةمضلاب عوفرم رحتؤم أدتبم :ديلاقم

 : ىلع واولاب: ةفوطعم : ضرألاو . ةرسكلا هرج ةمالغو ةفاضإلاب رورجم
 ؛ ةيآلا يف تبرعأ ةيآلا تيقبو . ةرسكلا هرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «تاومسلا»

 . «توبكنعلا) ةروس نم نيتسلاو ةيناثلا ةميركلا

 ل ١ اه و
 دفئا ف بدو اميوآنممك حرت +1٠

 212ريال تو وو م 7 16 سس دس | هس رق سرس 0

 ارسلوا ومقأ نأ لسيعو كومو يشب باو
 كة ا ل 0 2

 ةَفيِسصولإ يحرس لإ م وكامَنيكل عكف
 ل

 © بتناويلاىدسو

 ' ازاوج هيف. رتتشم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكل عرش ©
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 ةمالع ميملاو عرشب قلعتم رورجمو راج : مكل . هناحبس هللا يأ . وه هريدقت

 . سانلا مهو نيبطاخملا روكذلا عمج

 ينبم لوصوم مسا : ام .عرشب قلعتم رورجمو راج : ىصو ام نيدلا نم ©

 ةمالعو «عرش» بارعإ برعت :ىصو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 . لوصوملا ةلص «ىصو» ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب

 بوصنم هب لوعفم : احون .«ىصو» لوعفمب قلعتم رورجو راج : احوئ هي ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 برعتو «ام» ىلع ةفرطعم : يذلا . ةفطاع راولا : كيلإ انيحوأ يذلاو ©

 ريمض «انا و . انب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىحوأ . اهبارعإ

 قلعتم رورجمو راج : كيلإ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «كيلإ انيحوأ» ةلمجو . انيحوأب

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ - عجارلا  دئاعلاو

 حون نيد نيدلا نم مكل هللا عرش : ىنعمب . كيلإ انيحوأ ام : ريدقتلا .هب

 . دمحمو

 .اهبارعإ برعتو «كيلإ انيحوأ يذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : هب انيصو امو ©
 . ءايبنألا نم دمحو حون نيب نم مكل عرش يأ

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىسيعو ىسومو ميهاربإ ©

 يواوب نافوطعم «ىسيعو ىسوم» و ةمجبعلل فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو

 . هبارعإ نابرعيو !ميهاربإ» ىلع فطعلا

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوميقأ . يردصم فرح : نأ: نيدلا اومدقأ نأ ©

 لحن يف لصتم ريمض اولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيدلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا 4نأ» هلص «نيدلا اوميقأ» ةلمحو .ةحتفلا

 «عرش» لوعفم نم لدب بصن لحم يف ردصم ليرأتب : اهدعب امو «نأ» و

 . هيلع نيفوطعملاو
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 ؛ لف ': اوقرفتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : هيف اوقرفقت الو ©
 ؛ لحم يف لبصتم ريمض واولا . .نونلا فذح همزج ةمالعؤ الب موزجم عراضم
 ْ ': اوقرفتت الب قلعتم رورجمو راج : هيف. . ةقراف فلألاو دعاف عفر

 ' ىلع“. مظع : ىنعمب : حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : :نيكرشملا ىلع ربك ©
 | ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ربكب قلعتم .روزجمو راج : نيكرشملا

 ْ ْ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مس : هيلإ مهوعدت ام ©

 ١ . لقثلل واولا ىلع ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفربم عرانضم لعف : وعدت

 : يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . تنأ : هريدقت .ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةلمجو . مهوعدتب قلعتم رورجمو راج : هيلإ , هب لوعفم بصن لحم
 : ىلع .مظع : ىنعمب . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص !هيلإ مهوعدتا
 ٠ هام نوكت نأ زوجيو . ديحوتلاو هللا نيد ةماقإ نم هيلإ مهوعدت ام نيكرشملا
 ' :اهلعبامو "اما و . بارعالا نم اه لح ال اهتلص اهذعب ةلمجلاو ةيردصم

 ' اذه ىلإ مهايإ كتوعد ربك : ريدقتلا اربكا لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب
 . هللا نيد ةماقإو ديحوتلا

 1 . ةمضلاب ميظعتلل عيفرم أدعبم : ةلالجلا ظفل هللا: هيلإ يبتجي هللا ©
 ' لقتل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عزاضم لعف : يبنحي
 ١ راجأ : يلإ ..هناحبس هللا ىلإ دوعي وه هريدقت ازاوج هيف زتتسم ريمض لعافلاو
 ٍ .٠ أدتبملا رب عفر لحم يف ؟هيلإ يبتجيا ةلمجو . بتجيب قلعتم رورجمو

 ' . هَ لوجفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ءاشي نم ©
 ْ هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :ءاشي

 ٠ . امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ءاشيا ةلمجو . وه هريدقت ازارج
 ' «ءانشي نم.هيلإ يبنجي» ىلع واولاب ةفرطعم : بيني نم هيلإ :يدهيو ©

 | هقيفوت مهيف عفتي نم هسفنل رادخي وأ يفطصيا : ىنعمب . اهبارعإ برعتو
 رهو ؟ءاشي# لوعفم فذحو دوصي نم قحلا ىلإ دشريو هفطا مهملع يرتد

 : . هابتجإ ءاشي نم يأ فذحلا ريثك
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 كذا
 يا ا

 ضام لعف : اوقرفت . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا واولا : اوقرفت امو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . مهئايبنا دعب باتكلا لها قرفت امو يا . ةقراف فلالاو

 قلعتم رورجو راج : دعب نم . اه لمع ال رصح ةادأ : ام دعب نم الإ ©

 . ةيردصم ام . اوقرفتب

 لعف : ءاج . بارعالا نم ال لحم ال اما ةلص : ةلمجلا : ملعلا مهءاج ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . حتفلا ىلع ينبم ضام

 امو ةيردصملا ' اما و ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ملعلا . مدقم

 ةقرفلا نأ دعب نم الإ ىنعمب ةفاضإلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 . داسفو لالض

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هلجأل لوعفملا عضرم يف ردصم : ايغي ©

 «مهل و . فاضم وهو ايغبب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مهنيب ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 : مهنيب يضقل ىمسم لجا ىلا كبر نم تقبس ةملك الولو ©

 راج «لجا ىلا) و «دوه» ةروس نم ةئاملا دعب ةرشاعلا ةيآلا يف تبرعا

 ةمالعو ةرورجم لجأل - تعن  ةفص : ىمسم . تقبسب قلعتم رورجيو

 مسا اهنأل تنونو اهنيونت لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج

 . ةركن يمامخ روصقم

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةفطاع : واولا : نيذلا نإو ©
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 .٠ اهمسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا
 .ةاشروأ ٠ بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : باتكلا اوثروأ ©

 ولولا .. ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف
 اهب لوعفم : باتكلا .. ةقراف بفلالاو لعاف بئان عفر لحب يف لصمم ريمض
 : . ةحيتفلا هبلصت ةمالعو بوصنم

 ! لحم يف نييئاغلا ريمض امهلاو . اوثروأب قلعتم رورجيو راج : مهدعي نم ©
 00 . ةفاضإلاب رج

 : كش يف - ةقلحزملا  ديكوتلا مال : اللا : بيرم هنم كش يفل ©
 ف: بيرم .كشب قامت رورجو راج هنم .« نإ ريخب قلعتم رورجمو
 .هب نونمؤي ال مهباتك نم هنم بايترا يفل ىنعمب اهلثم ةرورجم كشل - تعن -
 . ناييالا قح

 ل موهير اكح منتو نادي
 23 هر قانا

0 0 
 ىلع ينبُط ةراشا مسا : اذ . رج فرح ماللا : ةيفانعسا ءافلا : كلذلف ©

 : قرفتلا لجألف يا . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا ماللاب رج لحم يف نوكسلا
 ' ينعم ىلع وا «ىلا» ىنعمب ماللا نوكت نأ زوجي ليقو : هببسب ثدح الو

 وأ . هبيسب ثدح الو نيدلا ةماقا يف قرفتلا كرت نم كيلا هللا ءاحوأ يذلا

 ' فرح اولا هرخآ فذح ىلع ينبم رما لعف : عدا . ةيببس : ءافلا : عداف ©
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 . (846) دمحم ميركلا لوسرلا بطاخملاو . تنا هريدقت

 نوكسلا هئانب ةمالعو . اهبارعا برعتو «عدا» ىلع واولاب ةفوطعم : مقتساو ©

 . ةوعدلا ىلع مقتساو ةوعدلا وا قافتالا

 : ام . قلطم لوعفم بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : امك ©

 . هيبشتو رج فرح فاكلا نوكت وا . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصم

 .٠ فاكلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع اينبم الوصوم امسا «امالو

 لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ترمأ ©

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 الب موزجم عراضم لعف : عبتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : عبتت الو ©

 . تلا : ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 نيبئاغلا ريمض !مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهءاوهأ ©

 . ةلطابلا مهءاوهأ يا . ةفاضإلاب رج لحم يف

 ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق . ةفطاع واولا : لقو ©

 . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : هللا لزنأ امي تنمآ ©
 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تنمآ

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  ملكتملا ررمض - لصتم ريمض ءاتلاو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا « ام » . رج فرح ءابلا : اب

 ةلالجلا ظفل : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . رجلا فرحب

 لحم ال لوصوملا ةلص « هللا لزنأ  ةلججو . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف

 قلعتم رورجملاو راجلاو هللا هلزنا اب : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم
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 اهب : أريدقتلا «ام» لوصوملل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج :. باتك نم ©
 'باتك يأب : ىنعملاو . ينايب رج فرح «نم» و بتكلا نم هنوك ةلاح هلزنا
 0 . بتكلا عيمجب ناييالا يأ : هلزنا هللا نأ حص

 لوول ينبع نضام لعف يهو ةتنمأل لع واوا ةفرطغعم :لدعأل ترمآو ©
 ! ريمبض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 | يهو ليلعتلا مال مالا . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  ملكتملا
 : ةمالعو « .ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : لدعأ . رج فرح
 ! ةرمضملا «نأ» و . انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن

 ! . ترمأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
  هنوكلو ردضم ليوأتب هنأل هلجأل لوعفم بصن لحم يف رورجملاو راجلاو
 : . بارعإلا نم اهل لح ال ةرمضملا «نأ» ةلص «لدعأ» ةلمجو .ليلعتلل اروكذم

 0 . يلإ متمكاحتف متمصاخت اذإ مكحلا يف يأ

 | فاكلاو فاضم وهو لدعأب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكنيب ©

 , ميلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمَض - لصتم ريمض
 .٠ ١ روكذلا عمج ةمالع

 ب . ةمفلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : مكيرو اذبر هللا
 ' ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض اانا و . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ

 «انير» ىلع واولاب فوطعم : مكبرو . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 . ؟مكتيبا يف تبرعأ امك١ و .'ةمضلاب هلثم عوفرم

 | عوفرم رخؤم أدتبم : لامعأ . مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : انلامعأ انل ©
 . هانبر» يف تبرعأ «انا و . ةمضلاب

 ْ برجيو «انلامعأ انل» لع فوطعم اهدعب امو . ةفطاغ رأولا : مكلامعأ مكلو ©
 : يف تبرعأ (مكلامعألا يف 'مك١ و روكذلا عمج ةمالع ؟مكلا يف ميلاو . هبارعإ

 فاضملا فذحف . مكلامعأ ءازج مكلو انلاعأ ءازج انلو : ىنعمب (مكتيبلا

 ش , هماقم هيلإ فاضملا ميقأو عوفرملا
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 "الا مسا ؛ ةجح . ؛نأ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : انثيب ةجح ال ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « انو « ال » ربخب قلعتم

 . ةفاضإلاب

 . تبرعأ 'مك» و . اهبارعإ برعتو هانتيب» ىلع راولاب ةفوطعم : مكثيبو ©

 . قحلا روهظ دعب مكنيبو اننيب ةممصخ لحم ال يأ ةجح داريإ ال : ىنعمب

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : اذذدب عمجي هللا ©

 عمجما ةلمجو . عمجيب ةقلعتم يهو تبرعأ : اننيب . وه : هريدقت ازاوج

 لصفيف ةمايقلا موي اننيب عمجي يأ . ةلالجلا ظفل ربخ عفر بلح يف هاتنيب

 . اننيب

 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هيلإ . ةفطاع واولا : ريصملا هيلإو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ريصملا

 لس رص اس ووو جاو ون رس ب هدم 3 و 1

 دنعة صلة مهج بسمو نوجا َنَدلَِم ١ ؟
 و دج وو م مس وو سي و وك

 © ديرك باع فو بضغط ميزو

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانكسا واولا : نوجاحي نيذلاو ©

 هعقر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نوجاحي . أدتبم عفر لح يف نوكسلا

 اص + ةيلعفلا ةلمجاو . لعاف عفر لخ يف لصتم ريض واولاو نونلا ترسب

 يأ هلل نيد يف : ىنعمب . نجاحي قلعشم ميظعتلل رورجو راج ؛ هذلا ين«

 . هنيد يف نومصاخي

 .ةيردصم :ام .نوجاحيب قلعتم رورجبو راج : هل بيجتسا ام دعي نم © :

 رورجتو راج : هل . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : بيجتسا
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 نم اهل لحب ال يردصملا فرحلا ةلص هل بيجتسا» ةلمجو . بيجتساب قلعتم

 , ىنعمب . ةفاضإلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدغب امو امه و . بارعإلا

 ش . مالسإلا يف مهوخدو هل سانلا ةباجتسإ دعب نف
 1 جا نينا رش عقب لع يف : ةيسنلا ةلمشلا : ةضحلد مهتجح

 , ةمضلاب عوفرم «هتجحا يخ :'ةلطاب يأ : ةضحاد

 : .فاضم وهو ةضحادب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مهبر دنع ©
 ريمض «مه) و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم : بر

 . ةفاضإلاب رج لحم. يف نينئاغلا

 نيبئاخلا ريمض ؛مه» و . رج فرح : ىلع . ةفطاع واولا : بضغ مهيلعو ©

 أدتبم : بضغ . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةفاضإلاب رج لحم يف

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم

 . اهيارعإ برعتو «بضغ مهيلعا ىلع واولاب ةفرطعم : اديدش باذع مهلو ©

 ٠ هلثم ةعوفرم باذعل ةفص : ديدش

 5 عال كردي ا ىذا 30 2 2 9 م
 . مسا, : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالحلا ظفل هللا : يذلا هللا ©

 . اوه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 اا . ةلالجلا ظفل ربخ عفر لحم يف «يذلا وه» ةيمسالا ةلمسجلاو

 / نم اهل لمع ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : قخلاب باتكلا لزنأ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . بارعإلا
 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باتكلا . هناحبس هللا يأ . وه هريدقت ازاوج

 . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : قحلاب .باتكلا سنج يأ .ةحتفلا هبصن
 ' الازنإ باتكلا لزنأ : ريدقتب . فوذحم «قلطم لوعفم» ربصم وأ باتكلا نم

 .قحلا هعمو : ىتنعملا نوكي وأ . لطابلا نم اديعب هب انرتقم قحلاب اسبلتم
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 .ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «باتكلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نازيملاو ©

 . ةلزنملا هبتك يف لدعلا يأ نازيملا لزنأو يأ

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانئتسا واولا : كمردي امو ©
 ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : كيردي .أدتبم عفر

 «اما. ىلع دوعي وه : هريدقت اناورج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا

 . «ام» ربخ عفر لحم يف «كيردي» ةلمجو . هب لوعفم

 ةمالعو بوصنم «لعل» مسا : ةعاسلا . لعفلاب هبشم فرح : ةعاسلا لعل ©

 مسال اركذم ربخلا ءاجو . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم «لعلا» ربخ : بيرق ©
 ةعاسلا ءيجب لعل وا «بيرق» ليق كلذلف ثعبلا ليوأت ىلع ثنؤملا «لعل»

 . بيرق ءيش يه وأ . بيرق

 _-_ٍو 8. 20

 روحا نوع ومما ري 1 18
 ا 1 هم ير يفاص ميسر

 © دع لكَصَود 21 |

 ىلا يدع دقو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : اهب لجعتسي ©

 . لجعتسيب قلعتم رورجمو راج : اهم . ءابلاب هلوعفم

 .لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اهب نونمؤي ال نيذلا ©
 توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اط لمع ال ةيفان : ال

 الب قلعتم رورجمو راج : اهب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اهب نونمؤي الا ةلمجو . نونمؤي

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصونم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : اوذمآ نيذلاو ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . أدتبم عفر لح
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 لوصرملا ةلص ةلمججلاو ةقراف فلالاو . لعاف عفر لع يف لصتم ريمسغ وارلا

 < ضوع نونو ماس ركذم عمج هل وارلاب عوفرم ادعبلا ريخ ؛ اهنم نوقفشم ©

 : ىنعمب . نوقفشمب قلعتم رورجبو راج :.اهنم:. درفملا نيونت نم
 : . ةمايقلا يا ةعاسلا ءىجم نم نوفئاحن نونمؤملاو

 ١ . «نونمؤي» يف تبرعا : نوملعي .ةفطاع : رارلا : قحلا اهنا نوملعيو ©

 . ىلع يتيم لصتم ريمسض اها و لعشلاب همشم دهكوتو بصن فرح : نأ
 : امو:4نأ» و . ةمضلاب عوفرم اهريخ : قحلا «نأ» مسا صن لحم يف نوكسلا

 . «نوملعي» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف

  هبشم ديكوتو بصن افرح : نإ .. ةيكوتلل هيبنت فرح: نيذلا نإ الآ ©

 : مايق يف نولذاجي : ىنعمب «اهب نونمؤي» بارعا برعت : ةعاسلا قف نورامي ©
 ْ ْ . ةعاسلا

 ؛ راج : لالض يف «ةقلحزملا» ديكوتلا مال : ماللا : ديعب لالض يفل ©

 اهلثم ةرورجم لالضل  تعن  ةفص (ديعب# و:«نإ) ريخب قلعتم رورجمو

 . قحلا نم ديعبلالض يفل يا . ةرسكلا اهرج ةمالعو

 ١ ذر قوفاوه فينو ©
 ان يش ير ابا يو لاا هدايعي فيطل هللا ©

 فيطلب قلجتم رورجيو راج : هدابعب . ةمسفلاب عوفرمأدعبملا ربخ : فيطل

 1 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ' . ةلالجلا ظفلل ناث ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ءاشي نم قزري ©
 ' هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : قزري

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةلالجلا ظفل ىلع دومي وه هريدقت اناوج
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 ةلمحو «قزري) بارعا برعت : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 نم : ىنعمب اطوعفم فذحو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي»

 . هقزر ءاشي

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : زيزعلا يوقلا وهو © .

 اوه» أدتبملل ربخ دعب ربخ يا ناربخ : زيزعلا يوقلا . أدتبم عفر لحب يف
 . يوقلل ةفص ازيزعلا» ةملك نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب ناعوفرم

 ٌتَرَحْتِر اكسو درس ذر تر ل 0 *(.

 © بصوره 9-2

 ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ناك نم ©

 صقان ىضام لعف : ناك «نم» ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف نم

 هيف رثتسم ريمض اهمساو . نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم
 . وه : هريدقت ازاورج

 : ديري (ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةرخآلا ثرح ديري ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ْ
 : ةرخآلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ثرح . وه هريدقت

 ديري ناك نم : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 اثرح ءاكزلاو ةدئافلا هب يغبي امم لماعلا هلمعي ام هناحبس ىمس ةرخآلا باوث

 . زاجملا ىلع

 ةمالعو نمب موزجم هازج» طرشلا باوج عراضم لعف : هثرح يف هل دزن ©

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلالو افيفخت افيفخت هؤاي تفذحو هرخآ نوكس : همزج

 هدزن يا ماللاب هلوعفم ىلا لعفلا يدع دقو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 دزنب قلعتم رورجمو راج : هثرح يف . دزنب قلعتم رورجمو راج : هل . هنم
 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
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 . ام.ىلع واولاب ةفرطعم : اهم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك نمو ©
 ! ىلع ةردقملا ةرسكلا «ايندلا» هيلا فاضملا رج ةمالعو . اهبارعا برعتو اهلبق
 : ءااو - ةلغلا فرح هرخآ فذح (هتؤن» لعفلا مزج ةمالعو رذغعتلل فلالا

 ش . هب لوعفم بصن' ل يف لصتم ريمض

 ' لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا واولاو : بيصن نم ةرخآلا يف هل امو ©

 | «ةرخآلا يف» رورجملاو راجلاو . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل.. اهل
 : ٌبيصن' . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم ؛ةرخآلا) نم لاحب قلعتم

 . رخؤم أدتبم هنأل الحم عوقرم اظفل رورجم مسا

 هيك تلات كلاي اوكف 1١

 2 يآ باء ميس يضل صل

 ٠ فرج ماللا . ماهفتسا ظفلب عيرقتلاو ريرقتلا ةزمهلا ىنعم : ءاكرش مهل مأ ©

 . ربخنُي قلعتم زورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج
 فرصلا نم عونه هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدت : ءاكرش . مدقم

 مهعاثوأ : ليقو كرشلا محل اونيز نيذلا مهتيطايش ىنعمب  ءالعف - نزو ىلع
 . ةلصتملا تسيلو ةعطقتملا (مأل يه ؛مأ» و

 ! يهو . ءاكرشل  تعن  ةفض عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهل اوعرش ©
 : يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مْضلا ىلع ينبم ضام لعف

 . «محلا روزرجملاو راجلاو . تبرعا : مهل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح
 ش . محل اونس يا . اوعرشب قلعتم

 ' مسا : ام . 2 ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مل ام نيدلا نم ©

 ' مزجو يفن فرح : مل . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوبصوم
 ْ . بلقو
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 هبا. هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : هللا هب نذأب ٠

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . نذأيب قلعتم رورجمو راج

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هللا نذأي م» ةلمجو .ةمضلاب

 ىلع «نيدلا نم» رورجملاو راجلا مدقو ؟ هللا هب ملعي مل انيد محل اونس :ىنعمب
 : ريدقتب ينايب رج فرح «نم» نأل هنم لاحلا هلحم يذلا «ام) لوصوملا مسا

 . هللا هب ملعي ل نيدلا نم هنوك ةلاح ائيش مهل اونس

 ةيآلا يف تبرعا : نيملاظلا نإو مهنيب يضقل لصفلا ةملك الولو ©
 هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : لصفلا . ةرشع ةعبارلا ةميركلا

 ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «نإ) ما نيملاظلا . ةرسكلا

 ءاضقلا ةملك الولو ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس
 نيكرشملا نيب وا نينمؤملاو نيرفاكلا نيب يضقل باذعلا ليجأتب قباسلا
 0 ٠ مهليطابا كالهإب مهئاكرشو

 : باع محل "نإ» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ميلا باذع مهل ©

 اهلثم ةعوفرم باذعل  تعن  ةفص :.ميلا !ءاكرش مهلا بارعا برعت

 . ةمضلا اهعفر ةمالعو

 أمانا مب قاوو مواكب نوكأ 77
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 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف: ىرت ©

 . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 رصبت : ىنعمب اهنأل «ىرت» لوعفم ىلوالا ناتبرصنم : نيقفشم نيملاظلا ©
 اعمج اهبنأل ءايلا امهيبصن ةمالعو نيفئاحخ ىنعمب . لاحلا ىلع ةيناثلاو فرعتو
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 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم :ضوع.نونلاو ناملاس ركذم
 ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و رج فرح : نم : اهلصا : اويسك امم ©

 هلاضتال ْمُضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبسك . نمب رج لحم يف نوكسلا
 ةلمجو ٠ ةقراف فلالاو لعاف عفر لحغ يف لصتم ريمض:واولا . ةعامجلا واوب

 ! ىلا د عجارلا  دئاعلاو.. بارعالا نم امل لحم ال لوضوملا ةلص «اوبسك»
 ' هوبسك امم : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 ' راجلاو . :تائيسلا نم هوفرتقا امم نيفئامخ ةرخآلا يف نيملاظلا ىرت : ىنعمب
 ْ . نيقفشمب قلعتم رورجملاو

 ' بضن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : مهب عقاو وهو ©

 | : عقاو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم ريمض : وه . لاح
 : يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح ءابلا : مع ةمضلاب عوفرم اوه) ربخ

 :مهيلا لصاو هلابوو ىنعمب عقاوب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم
 يف ختفلا ىلع ينبم لوبصوم مسا : نيذلا . ةفطاع ؤاولا : اونمآ نيذلاو ©

 + ىرتو : ىنعمب «نيملاظلا» ىلع يا بوصنم ىلع فوطعبم هنأل بصن لحم
 ' يف لوضوملا مسالاو ةيفانئتسا واولا نوكت نأ زرجيو . نيمعنم اونمآ نيذلا
 بارعا برعت : اونمأ «تانجلا تاضور يف» هربجو أدتبم عفر لمح

 1 . «اوبسكاا

 . . اهبارعا برعتو ؛اونمآ" لع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©
 ' هلأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا ةبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا
  تافصلا نم يهو تالاصلا لامعالا ىنعمب . ملاسلا' ثنؤملا عمجبب قحلم

 : .. ءامشالا ىرجم ترج يتلا

 ' نيمعنم : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : تانجلا تاضور ف ©

 ' هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : تانجلا . تانجلا تاضور يف
 ْ ٠ . ةرسكلا

 | : زيدقت ىلع ةيناث لاح بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا: نوءاشي ام مهل ©
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 «نيذلا» لوصوملا مسالل ناث رب عفر لحم يف وأ ..... اونمآ نيذلا ئرتو

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا . أدتبم هبارعا ةلاح يف

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوءاشي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ال لوصوملا ةلص «نوءاشي» ةلمحو . لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولاو

 . بارعالا نم اخ لحم

 هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : بر . فاضم وهو نوءاشيب

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «؛مه» و . فاضم وهو ةرسكلا

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ريبكلا لضفلا وه كلذ ©

 ىلع ينبم لصفنم عقر ريمض : وه . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا .ًادنتبم 1

 ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : لضفلا . ناث ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا

 - تعن  ةفص :ريبكلا .«كلذ» ربخ عفر لحم يف ؛ريبكلا لضفلا وه» ةيمسالا

 دئاز دامع وأ لصف ريمض اوه» نوكي نأ زوجيو . ةمضلاب عوفرم لضفلل

 وه بارعالا نم لوالا هجولا نكلو «كلذ» ريخ «لضفلا» نوكتف ديكوتلل

 . لأب فرعم هنأل ةراشالا مسا نم الدب «لضفلا» بارعا سبل ةيشخ حصالا

 هي كرس + هجم سر اقع وو شم ير لس سر رس
 نك

 « كوسنوفك تير

 2 200100 ياض ساسو 1ك 27

 لذ ديو يعواوماَءَنوْلا داحس ىلإ 37

 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يذلا كلذ ©
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . باطخلل فاكلاو

 «يذلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . وه هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ وا «كلذ» ريخ

 1كلذ» نم الدب عفر لحم يف ؛«كلذ» نوكي نأ زوجيو «كلذ» ربخخ عفر لمح يف
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 . كلذل ةفص عفر لح يف «يذلا» نوكتو ةقباسلا ةميركلا ةيآل

 لغاف : هللا ٠ ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعِف ؛ هدايع هللا رشنب

 , ةخعفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هدابع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ' «هدابع هللا رشبي» ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلاو

 رشبي يذلا باوشلا كلذ : لصالاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 , ريشبتلا كلذ وا . لوصوملا ىلا عجارلا فذح مث راجلا فذحف هدابع هللا هب

 ا ..هدابع هللا هرشبي يذلا

 ! يف جتفلا لع ينبم لوصرم مسا : تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ©
 ا . ةقباسلا ةيآلا يف برعا هدعب امو هذايعل ةفص بصن لحم

 , يمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا لع ينبم رما لغف : لق ©

 ا '. تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 -  لرقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ارجأ هيلع مكلاسأ ال ©

 ٠ ةمنفلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لأسأ . املال مع ال ةيفان :

 : ريمطف - لصتم ريمض فاكلا . ا < هيد ايوجو هيف يس ريمصف عاقل

 عي يو ل هب لوح بس لك يف مضلا ىلع ينيم نيبطاخملا

 أ بوصنم ناث هب لوعفم : ارجا . لعفلاب قلعتم رؤرجيو راج : هيلع .روكذلا

 : .' ةحتفلا هبصن ةمالعو

 , ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم الإب ىتثتسم : ةدوملا: . ءانثتسا ةادأ : ةدوملا الإ ©

 ١ زوجيو يتبارق اودوت نأ وهو اذه الإ ارجا مكلأسأ ال يا لصتم ءانئتسا وهو

 ! اودوت نأ مكلأسأ يننكلو طق ارجا مكلأسأ ال يا . اعطقنم ءانثتسا نوكي نأ

 ا . مهوذؤت الو مكتبارق مه نيذلا يتبارق

 ىبرقلا يف ةتباث ةدوملا الا يا . ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ىبرقلا يف ©

 ' الآ ىنعمب ىبرقلا لها يف يا ةبارقلا ىنعمب ردصم : ىبرقلاو .. اهيف ةنكمتمو
 هللا| ىلا برقتلا : ىبرقلا ليقو . ىبرقلا قح يف يا:ىبرقلا يف ينودوت نأ

 . رذعتلل فلالا: ىلع ةردقملا ةرسكلا' مسالا رج ةمالعو
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 ىلع ينم مناج طرش مسا : نم . ةيفانعسا واولا : ةنسح فرتقي نمو ©

 عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 : همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : فرتقي . ةريخل

 لوعفم : ةئسح . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس

 . ةنسح ةلعف بستكي نمو : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا لوعفملا فذحف

 نمب موزجم - هقازج  طرشلا باوج عراضم لعف : اذسح اهيف هل دزن ©

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هؤاي تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 : اهيف . دزنب قلعتم رورجبو راج : هل . نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : انسح . يناثلا لوعفملا ماقم يف رورجمو راج

 . ةحتفلا هبصن

 مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : روكش روفغ هللا نإ ©

 ناعوفرم نإل ناربخ : روكش روفغ . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ»

 غيص نم ناتملكلاو . روفغل ةفص هروكش» نوكي نأ زوجيو . ةمضلاب
 . ركشلا ريثكلا نارفغلا ريثكلا يا لعاف ىنعمب لوعف ةغلابملا

 داَةَكِكعضرَباعسرَمك الذيب <
 © روذضلاي ذيع يطيب 5 ريالين

 . ةعطقنملا «مأ» يهو لب” ىنعمب بارضإلا فطع فرح : نولوقي مأ ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نولوقي

 . خيبوتلا «مأ» يف ةزمهلا ىنعمو . لعاف عفر لحم يف

 , لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ايذك هللا ىلع ىرتفا ©

 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىزتفا  لوقلا

 ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعانفلاو
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 يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ابذك . ىرتفاب قلعتم

 : . قلتخا

 لعف : أشي . مناج طرش فرح : نإ . ةيفانعسا ًءافلا : هللا أشي نإف ©
 رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكس همؤزج ةمالعو موزجمن طرشلا لعف عراضم

 نأب موزجم - هؤازج - طرشلا باوج لعف عراضم لعف : كبلق ىلع متخي ©
 ىلغ . زج فرحب هلوعفم ىلإ لعفلا ىدعت دقو هرحخآ وكس همزج ةمالعو
 - بطاخملا ررمض  لصتم ريمض فاكلاو متخيب قلعتم رورجبو راج : كبلق

 طرش باوج «كبلق ىلع متخي» ةلمجو . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 كبلق قلغي هللا نأ : ىنعمب . بارعإلا نم امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج
 اماع بطاخملا نوكي نأ زوجيو . هناحبس هيضري ال ام.تبكترا ول مهفلا ىلع

 0 | 0 تارت لأ : لثم
 عراضم لغق : حمي . ةفطاع ريغ ةيفانثتسا واولا : لطابلا هللا حميو ©

 يف 'تطقس (ى ةطقاسلا واولا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلا ٍهعفر ةمالعو عوفرم
 ةتبثم يهو «ةينابزلا عدنس» لجو زع هلوقو ؛رشلاب ناسنإلا عديو» ىلاعت هلوق
 .. ةمضلا هعفر ةمالعو ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . فحاصملا ضعب يف
 اهئاقتلإل ظفلت الو بتكت لضفلا اولوأ : لثم ظفللا ىلع واولا تفذح ليقو

 هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لطابلا . اهدعب مسالا مال عم ةنكاس

 ٠ . ةحتفلا

 عوفرم عراضم لعف : قحي . ةفطاع واولا : هتاملكي قحلا قحيو ©

 : قحلا: . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو

 قلعتم ٍرورحمو راج : هتايلكب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 يأ هئاضقب وأ هيحوب يأ . ةفاضإلاب رج لح يف لصتم ريمض ءاحلاو . قحيب
 0 . هيحوب هرهظي

 ىلع يئبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ميلع هنإ ©
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 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ميلع . «نإ» مسا بصن لحم يف مضلا

 : رودصلا . فاضم وهو ميلعب قلعتم رورجمو راج : رودصلا تاذب ©

 سفنب ميلع : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم

 . بولقلا نع اهب ىنكيو اهتايفخو اهنطاوبب يأ رودصلا

 ”س و ب أ د مصرا ع

 اوك ةييلاعاوغتيو داع يَا يعلَوعَو

 عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا: يذلا وهو ©

 اوه) ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .أدتبم

 . بارعإلا نم اه لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ةيوتلا لبقب ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةبوتلا . وه هريدقت ازوج هيف رتتسم

 . ةحتفلا

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لبقيب قلعتم رورجتو راج : وفعيو هدابع نع ©
 ةمالعو اهبارعإ برعتو ؛لبقي» ىلع واولاب ةفوطعم : وفعيو . ةفاضإلاب رج
 . لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر

 برعت : ملعيو . وفعيب قلعتم رورجمو راج : ملعيو تاكئيسلا نع ©

 . ةفطاع واولاو «لبقي» بارعإ

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم ع,اضم لعف : نولعفت
 دئاعلاو . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص « نولعفت » ةلمحو . لعاف

 .هي لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ  عجارلا

 د 5946ا



 يف نه طاكاليضا ءَندلاَبي 0 ا 520 و يعل 22 0

 © ديرما كو

 لا . نم هوي الوج هيف تتسم حس لعاشلو ةرخل حف مال

 م اولاك هلصأ ا «مرلاك اذإو» ىلاعت

 يتبم ضام لعف يهو بارعإلا نم اهل لحم ال'لوصوملا ةلص ةلمجلا : اونمآ ©
 لا عا ع ع يف لمت يمض وول عاب ةاصتال مشل لع

 ةقراف .٠

 , اهبارلعإ برعتو «اونمآ) ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©
 هنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 '. ماسلا ثّدؤملا عمجب قحلم

 : اهبارعإ برعتو « بيجتسي ١ ىلع واولاب ةفرطعم : هلضف نم .مهديزيو ©
 زورو راج : هلضف نم . هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض (مهاو
 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو . مهديزيب قلعتم

 عمج هنأل واولاب عوفرم ًادتبم : نورفاكلا . ةيفانئنسا واولا : نورفاكلاو ©
 هدعب هلمجلا هربخو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 ش . عفر لحم يف

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ديدشل  تعن  ةفص : اديدش . ةمضلاب عوفرم

 _ 8ؤة5ةد



 طسب . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسإ واولا : هللا طسي ولو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 راج : هدابعل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هدايعل قزرلا ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو طسبب قلعتم رورجمو

 ىلع ينبم ىضام لعف : اوغب . ول باوج يف ةعقاو ماللا : ضرألا يف اوغبل ©

 واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلإل ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا

 يف لصتم ريمض واولا . ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلا تيقبو . ةعامجلا

 . اوغبب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 . داسفلا اوبلطو مهتشيعم اورطبل هدابعل قزرلا هللا عسو ولو : ىنعمب

 اهنأل لمعت ال كارهتسإو فطع فرح : نكل . ةدئاز واولا : لزنن نكلو ©

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعؤ عوفرم عراضم لعف : لزني . ةففغ ْ

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . لزنيب قلعتم رورجو راج : ءاشي ام ردقب ©

 ةلمجو «لزني» بارعإ برعت : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 وهو ءاشي لوعفم فذحو . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي#

 . هليزنت ءاشي ام ردقب لزني : ىنعمب . فذحلا ريثك

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديبكرتو بصن فرح : هدايعب هنإ ©

 ءاملاو اهربخب قلعتم رورجتو راج : هدابعب . «نإ» بصن لحم يف مضلا ىلع
 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض

 - 8ةالا



 . ناعباتتم ناربخ يأ ةمضلاب ناعوفرم نإل:ناربخ : ريصي رييخ ©

 هاو مير نيو وظف امدصي م نمت راض ىرلاو اي

 © ذجبك

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : يذلا وهو «
 . ربخ عفر لم يف نوكسلا ىلع ينبع لوصوم مسا : يذلا ٠

 . بارعإلا نم اهل لحب ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ,ةلمجلا : ثيفلا لزني ©

 ْ هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : لزني

 ' . ةحئفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ثيغلا . وه هريدقت انارج

 . ةيردضم : ام . لزنيب قلعتم رورجمبو راج : اوطتق ام دعب نم ©

 ! ريملض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينببم ضام لعف : اوطنق
 : ةيزدصملا «ام» ةلص ؛اوطنق» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو /ام١ و . بارعإلا نم اهل لحم ال

 أ مهطونق دعب نم هب مهثيغيل رطملا لزن يذلا وهو. ىنعمب . ةفاضإلاب

 . مهسأي

 ءاهلاو . اهبارعإ برعتو «ثيغلا لزني» ىلع واولاب ةفوطعنم : هتمحر رشنيو ©
 أ هعقانمو ثيغلا تاكرب يأ . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛هنحرا يف
 . ءيش لك يف هتمحر وأ بضخلا نم هب لصحي امو

 ىلؤألا ؛زه) ىلع ةفوطعم : وه . ةفطاع راولا : ديمحلا يىلولا وهو ©

 ناعوفرنم ريخ دعب ربخ يأ اوه» اربخ : ديمحلا يلولا . اهبازعإ برعتو
 | ليعف ةغلابملا غيص نم يهو يلولل ةفص «ديمسحلا» نوكي نأ زوجيو ٠ ةمضلاب

 1 . هتعاط لهأ هدمحي كلذ ىلع ادبأ دومحملا يأ لوعفم ىنعمب

 -_ 435ه



 وهو وبا نمامِف َتباَمَوِضكْل ذل دوك لكوني نو 0

 كن 57 90 هيلع

 مدقم ريخب قلعتم رورجبو راج : هتايآ نم . ةيفانعتسا واولا : هقابآ نمو © :

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 : تاومسلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ضرألاو تاومسلا قلخ ©

 ةفوطعم : ضرألاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورحب هيلإ فاضم

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجب «تاومسلا» ىلع واولاب

 يف نوكسا لع ينبم لوصوم مسا : ام .ةفطاع واولا : امهيف ثب امو ©

 يأ رج لحم يف وأ . [هيف ثب ام هتايآ نمو يأ «قلخ» ىلع فوطعم عفر لحم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثب . (هيف ثب ام قلخ هتايآ نمو

 «ام١ و .ثبب قلعتم رورجبو راج : اهيف .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم رزمض

 دئاعلاو .بارعإلا نم لحم ال لوصوملا ةلص ؛«امههيف ثب» ةلمجو . ةينثتلا ةمالع

 .هب لوعفم هنأل لحملا بروصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ - عجارلا

 ضرألاو تاومسلا يف يف هرشن امو يأ . امهيف هثب امو : ريدقتلا

رج فرح «نما و «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ةباد نم ©
 

 لك : ةبادلاو . ةيحلا تانئاكلا نم يأ ةباد نم هنوك ةلاح : ريدقتلا .ينايب

 ضرألاو تاومسلا يف يأ «امهيف» هناحبس لاقو . ضرألا هجو ىلع بديام

 ناك نإو روكذملا عيمج ىلإ ءيشلا بسن هلأل اهدحو ضرألا يف باودلاو

 يف وه امنإو لطب عاجش وأ ديجم رعاش مهيف ميت ونب لاقي اك هضعبب اسبتلم

 . يرشختزلا هلاق ام اذه . مهلئاصف نم ةليصف وأ مهذاخفأ نم ذخف

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةيفانئتسا راولا : مهعمج ىلع وهو ©

 ريمض «مه» و . ربخلاب قلعتم رورجتو راج : عمج ىلع . أدتبم عفر لحم يف

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا
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 / ١ ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نومسلا ىلع ينبم نامز فرظ : نيدق ءاشي اذإ ©
 ١ هيف زتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ءاشب
 «ءاشيا لؤعفمو . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ريدق . وه هريدقت ازارج
 , «ريدقا و'. ريدق كلذ ءاش اذإ تقو يأ يف مهعمج ىلع وهو : ريدقتب فوذحم
 ش . لعاف ىنعمب ليعف يأ . ةغلابملا غيص نم

 ٠٠ ريك افيو .ةيدبأ تبع اف بم َةَببِصُم نئمكسَيأَمَو . 0

 1 يف نوكسلا ىلع ينم مزاج طرش مسا : ام . ةيفانئتسا واولا : مكياصأ امو ©
 ؛ رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باصأ . أدتبم عفر لحم
 ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض:- لصتم ريمض فاكلا . وه : هريدقت ازارج هيف

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 ٠ «نم» نأل «ام» طرشلا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةبيصم نم ©
 ' . بئاصملا نم هنوك ةلاح مكباصأ ءيش يأ : ريدقتلا . ينايب رج. فرح

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مكيديأ تبسك اميف ©

 لوبصوم مسا ءام# و.رج فرح ءابلا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . اهب
 صضام لعق : تبسك . ام ببسيف يأ ءابلاب رج لخم:يف نوكسلا ىلع ينبم
 :'يديأ . بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم
 ريمض فاكلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةطمالعو عوفرم لعاف
 ميملاو .ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخخملا ريمض  لصتم
 نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص «مكيديأ تببسك) ةلمجو : روكذلا عمح ةمالع
 لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ  عجارلا ١ دئاعلاو.. بارعإلا

 تّبسك اهب» رورجملاو راجلاو . مكيديأ هتيسك .:: ريدقنتلا . هب لوعفم هنال
 وهف : هريدقت فوذحم أدتبل ربخب قلعتم لوصوملا مسالاو ءابلا يأ ؟مكيديأ

 هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا «ببسا رورجملا فذحف مكيديأ هتبسك ام ببسب

 , ةام١ وهو هماقم

 ا



 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : وفعي . ةيفانئتتسا واولا : وفعيو ©

 يأ . وه : هريدقت ازاوج هيف رثتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا ىلع ةردقملا

 هلأل اراصتخإ فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف «وفعيا ةلمجو . هئاحيس هللا

 . وفعي هللاو 8 هريدقت .٠ مولعم

 نم ريثك نع وفعيو : ىنعمب .وفعيب قلعتم رورجمو راج : ريثك نع ©
 .بونذلا

 2م مت
 © ٍرضالو وسيع وُدنمْدلاَمَ ضرالاؤ رج ضنا ١

 ةروس نم نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . «تربكنعلا»

 ١١< ركل اا راو هيا ْنَدَو ©
 ءاشلاو مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : هتايآ نم . ةفطاع واولا : هقابآ نمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم رحخؤم ًادتبم : راوجلا ©

 فذحف يراوجلا نفسلا : ىنعمب . اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو اراصتمخإو
 .ةلحم ةفصلا تلحو فوصوملا أدتبملا

 يراوجلا نم ةفوذحم لاحب وأ يراوجلاب قلعتم رورجمو راج : رحبلا يف ©

 . رحبلا يف ةيراج اهنوك ةلاح :ريدقتب

 رورجملاو راجلا وأ ؛رحبلا يفقه بارعإ برعت . لابجلاك ىنعمب : مالعألاك ©
 ًاينبم سا فاكلا نوكي نأ زوجيو . هيبشت فرح فاكلاو ةيناث لاحب قلعتم

 ًافاضم ؛مالعألا» و فاضم وهو الاح بصن لح يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب ارورجم هيلإ

 ١)٠١ة-
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 9# روتر اَيَصْلْحَ

 ! موزجم طرشلا لعف عراضم لعف :أشي . مناج طرش فرح : أشي نإ ©

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس:همزج ةمالعو نإب

 ' ءاقتلالو ًافيفخت فلألا تفذح ءاشي : اهلصأو . هناحبس هللا يأ . وه
 1 ' . نينكاسلا

 ترسكو - هءازج  طرشلا باوج يهو «أشيا بارعإ برعت : حيرلا:نكسي ©
 ' ةحشفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : حيرلا . نينكاسلا ءاقدلال اهنون
 ا . بارعإلا نم امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلاو

 أ لعفيهو «نكسي# ىلع ةفوطعم : نللظي . بيبستلل ةفطاع ءافلا : نللظيف ©
 , ةقوطعم اهنأل مزج لحم يف ثانإلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم

 1 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريممض ثانإلا نونو موزجم ىلع

 ' هلأل نوني لو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ثانإلا نوت نم لاح : دكاور ©

 ْ . - لعاوض  نزو ىلع فرصلا نم عونمت

 | رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو دكاورب قلعتم رورجمو راج : هرهظ ىلع ©

 ؛ ىلع يرجت ال تباوث  نفسلا - يراوجلا يأ نيقبيف : ىنعمب . ةفاضإلاب
 ْ . هحطس ىنعمب رحبلا رهظ يأ هرهظ

 : ةرشع ةعساتلا ةيآلا يف تبرعأ : روكش رابص لكل تايآل كلذ يف نإ ©

 ركاش هللا ءالب ىلع رباص لكل ىنعمب . روسلا نم :اهريغ يفو «أبس» ةروس نم
 ١ ةغلابملا غيَص نم امهو . هنع ةيانك |هلعجف صلخملا نمؤملا اتفص اممو همئاعنل

 00 . لعاق ىنعمب لوعفو لاعف
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 فطع فرح : وأ . نيثالغلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 اهمزج ةمالعو اهلثم ةموزجم «نكسي» ىلع ةفوطعم : نهقبوي .ريبختلل

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ثانإلا ريمض «نه» و اهرخآ نوكس
 ةمالعو موزجم ىلع ةفوطعم ١فعي» : كلذكو . نهكلهي وأ : ىنعمب يأ .هب

 قابيإلا مكح يف لخدأو «فعي# مزجو  ةلعلا فرح  اهرخآ فذح اهمزج

 . مهنع وفعلا قيرط ىلع اسان جئيو اسان كلهم أشي نإ وأ : ىنعملا نأل
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 © صيني ملم د نر تيو "
 ردقم لعف ىلع فوطعم عراضم لعف : ملعي . فطع فرح واولا : ملعيو © '

 .٠ نولداجب نيذلا ملعيو مهنم مقتنيل : هريدقت فوذحم ليلعت ىلع يأ للعم

 . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نولداجب نيذلا ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نولداجي

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولداجي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف

 ىلع ينبم لصتم ريمض اانا و . نولداجيب قلعتم رورجتو راج : انتابآ يف ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 . رج فرح ماللا .اهل لمع ال ةيفان : ل: صيحم نم مهلامه#«

 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو
 رورجم مسا : صيحم . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . مدقم

 محل ام وأ هباقع نع ديحم نم مهام ىنعمب رخؤم أدتبم هنأل الخم عوفرم اظفل

 .هباذع نم برهم



 . اقاريو كيال ا رو .ةنقمكرو 3 <" أ نع
 وى اس عي

 «© دو كي ورا

 , لع يف نوكسلا ىلع ينيم طرش مسأ : ان اما. ةيفاثتسا ءافلا : متيتوأ امف ©

 مزج لحم يف طرشلا لغف كرختتملا عف ا يس قب هلا لعل ةوكسلا لع بم

 بز عل ل يف مضل لع ينم نييطاخمما ريمض - لصتم ريمض ءاتلا ام

 . متيتوا ءيش يا : ريدقتلا . امل ةفوذحم لاب قلعتم روزجيو راج : 0 ءيش نم ©

 : ١ .: ءايشالا نم هنوك ةلاح

 ٠ لحب يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ايئدلا ةايحلا عاتمف ©

 ' :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : .عاتم . طرشلا باوج يف ةغقاو ءافلا . اب مزج

 هرج :ةمالعو  ةفاضإلاب رورحم هيلا فاضم : ةايحلا . ةمضلاب عوفرم عاتم وه

 , ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل - تعن 'ةفض : ايندلا . ةرسكلا

 ٍْ . ةينافلا ةايحلا يف عتمت وهف : ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 ! ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوضوم مشا :.ام . ةفطانع واولا : هللا دنع امو ©
 ! ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : دنع . أدتنبم عفر لحم يف نوكسلا

 ؛ : ةلالجلا ظفل هللا . ةفوذحملا ةلصلإ ةلمجب قلعتم ةحجفلا هبصن ةمالعو

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 . ةريخ» لع واولاب ةفوطعم : ىقبأو . ةمضلاب عيفرم هاما ربخ : ىقبأو ريخ ©

 ! ريخا' يا . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 أ . حصفأ اهنأل فلالا تفذحو . ىقبأو

 رج لع ىف تلا لع ينم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ©

 ش . ىقبأب قلعتم دورجلاو راجلاو :ماللاب
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 مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص : اوثمآ ©
 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . ةقراف

 . نولكوتيب قلعتم رورجمو راج : بر ىلع . ةفطاع : واولا : مهبر ىلعو ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولكوتي ©
 . لعاف

 ١“ نوري هأوبضعام ذو شسِجوفلاَو ثلا نوي نو 82

 . هيارعا برعيو لوالا «نيذلا» ىلع واولاب فوطعم : نوبنتجي نيذلاو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبنتجي
 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نوبنتجي١ ةلمجو . لعاف

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : شحاوفلاو مثالا رئابك ©

 شحاوفلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : مثالا

 . ةحئفلاب اهلثم ةبوصنم «رئابكلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 ىنعم نمضت نع انه تجرخ : اذا . ةيفانثتسا واولا : اويضغ ام اذاو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : اوبضغ . ةدئاز : ام . لبقتسملا اهب داري الف لاحلا

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . ةقراف

 مهل ربخ عفو ل يف «نورفتيف ةلجر نوبت .تارصا برعت : نورفغي

 . بضغلا لاح يف نارفغلاب ءاصخالا مه : ىنعمب
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 1 0 نوفي مم ورا

 اةيآلا يف ةدراولا ؛اونمآ نيذلا» ىلع اولاب ةفوطعم : اوياجتسا نيذلاو ©
 . اهبارعا برعتو نيثالثلاو ةسداسلا

 رج .لحم يف نيبئاغلا زيمض «مه» و . اوباجتساب قلعتم زورجبو راج : مهيرل ©
 لع د وهو ناهيإلل هلوسر مهاعد امل هوعاطاو مهر اوباجأ : ىتعمب ٠ ةفاضإلاب

 . ماللاب هيلإ ىدعت يذلا لعفلا لوعفم ىنعملا

 '. اهبارعا برعتو « اوباجتسا ٠ ىلع واولاب ةفوطعم : ةالصلا اوماقآأو ©

 ,تاولصلا اؤمتاو يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 1 1 : .سمخلا

 :بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا :| ىروش مهرمأو ٠

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امه» و ةمضفلاب عوفرم أدتبم : رما .لاح
 .٠ رذغتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمبفلاب عوفرم أدتبمللا ربخ : ىئروش . ةفاضإلاب

 رواشتلا ىنعمب ردصم ةملكلاو ىروش وذ مهرماو : ىنعمب

 . ةفاضإلاب رج لع يف نيئاغلا ريمسض (مهاو

 مسا “اما و رج فرح نم : اهلصا : امت . ةيقانئتسا واولا : مهانقزر اممو ©

 ,ىلع ينبم نضام لعف : قزر . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتإل نوكسلا

 «مهانقزر» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض امه) و . لعاف

 ةيردصم هاما نوكت نأ زوجيو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص
 :اهدعب امو ةام» و . بارعالا نم امل لحم ال «ام» ةلص اهدعب ةلمجلا نوكتف
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 رورجملاو راجلاو .مهايأ انقزر نمو :ريدقتلا .نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعن : نوقفثي ©
 . نوقدصتي : ىنعمب لعاف

 © ورسم قنا اعود ٠ و , ١س
 : باصا . نيثالثلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 هم م مس
 قب 1 اتم

 "ب ياه اكلك ماو َنَع نق ل ةكيس .دكيس اواو 6

 © يفاضل ل ا
 : ةئيس . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ءازج : ةيفانئكتسا واولا : ةميس ءازجو ©

 .ةئيس ةلعف ءازجو : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورحي هيلا فاضم

 . هلم ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف

 ةئيسل - تعن  ةفص : لثم . ةمضلاب عوفرم «ءازج» ربخ : اهلثم ةئيس ©

 جاودزال وا ةكراشملل ءارج ةئيسلا ءازج ىمس . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 اه و ىلوالاك ةئيسب تسيلو «صاصق» ىنعمب ةيناثلا «ةئيس» و . مالكلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا ءافلا : افع نمف ©

 . هربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . أدتبم عفر

 يف طرشلا لعف رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم يضام لعف :افع

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نمب مزج لحم

 لسة تالا



 حينا اهئانب ةمالعو امارعا برعتو «افع» ىلع واولاب ةفوطعم : حلصاو 6

 . ءاضغالا وفعلاب همصخ نيبو هنيب ام حلصاو ىنعمب رهاظلا

 ..نمب مزج لح يف ءافلاب نرتقم ماج طرش باوج ةلمجلا : هللا ىلع هرجأف ©
 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم «هرجأ» و طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 ميظعتلل روزجمو راج : هللا ىلع . ةفاضإلاب رج لحم. يف لصتم ريمض ءاهماو

 00 . هللا ىلع هباوثف : ىنعمب . أدتبملا ربخب قلعتم

 مالو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : بحي ال هنإ ©

 لمع ال ةيفان : ال ؟نإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 رتسمإ ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : بحي .امل

 ' . وه هريدقت ازاوج هيف

 نونو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوضنم هب'لوعفم : نيملاظلا ©

 . هرقل يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 ١ لبست مطابقا فظَدرعاَيلَو ©
 3 رضتنا نم ٠ ديكوتلل ءادتبالا مال ماللا . ةفطاع واولا : رصخنا نملو ©

 «نم# هرخخآ رسكو . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةيآلا يف افع نم» ىلع ةفوطعم
 ٍ . نينكاسلا ءاقتلال

 : فاضم وهو رصتنأب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم نامز فرظ : ةملظ دعب ©
 ؛ءالاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : هملظ

 :لوعفملا ىلإ فيضا رذصم ةملكلاو . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ! 0 . ملظ ام دعب هسفنل رصتنا نمو ىنعمب
 'يف رسكلا لع ينبم ةراشا مسا : ءالوا . طرشلا باونجأ يف ةعقاو : كُتلوأف ©

 :نود نم «نما ىنعم ىلا ةراشالاو . باطخ فرخ.فاكلاو أدتبم عفر لحم

 لة م



 : ام . «كنلوأ» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ليبس نم مهيلع ام ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح : ىلع . امل لمع ال ةيفان

 ديكأتل دئاز رج فرح : نم . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو .ىلعب

 : ىنعمب رخؤم أدتبم هّنأل الح عوفرم اظفل رورجم مسا : ليبس . يفتلا ىنعم

 . ادبأ مهتبقاعم وا مهتبتاعم ىلا ليبس ال كئلوأف

 5 جرو وإ 5147 م د ا ة ر هه

 فارع رضا نفكر كاري طعزيقاقر

 عوفرم أدتبم : ليبسلا . ةفوفكمو ةفاك : نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ©

 . باقعلا وا باتعلا يا . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج

 .بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : .ةيلعفلا ةلمجلا : سائلا نوملظي ©

 ريمض واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نوملظي

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :سانلا . لعاف عفر لع يف لصتم

 يف . اهبارعا برعتو ؛نوملظي» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألا يف نوغيبو ©

 . نوغبيب قلعتم رورجمو راج : ضرالا

 ىنعمب «نوغبيا ريمض نم ةفوذغ لاحب قلعتم رورجيو راج : قحلا ريغب ©

 يا .٠ هل ةلص نوكي يا نوغبيب قلعتي وا نيقحم ريغ ضرالا يف نودسفي

 هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : قحلا . قحب سيل اب نوغبي

 . ةرسكلا

 باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كتلوأ ©

 . نودسفملاو نوملاظلا كئلوأ يا
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 رخأ : ماللا «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ميلأ باذع مهل ©
 نبخب ب قمتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امها وارج
 باذعل - تبعن - ةفص : ميلأ ٠ ةمضلاب عوقرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم

 | . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم

 ه5 روشلإرُز 1 َناَراَعرصَدَلَ 5

 ةسيزكلا يلا يف يلا رصتا نلي» بارعا برست : رفغو ريص نيو ©
 برغتو اريص» ىلع واولاب ةفوطعم : رفغو . نيعبرالاو ةيداحلا ةقياسلا

 ىلا هرم ضوفو رصتني ملو ىذالاو ملظلا ىلع ربص نمو ىنعمب . اهبارعا
 . هللأ

 ؛ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كلذ نإ ©
 :(نإ)و . باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا . «نإ» مسا ٍبصن لح ِق نوكسلا

 كلذ نإ : ريدقتلا «نم» ربخ عفر لحم يف اهربشو اهمسا نم نم اهزيح يفام عم
 8 موهفم هنأل - دئاعلا عخارلا فذحو . هنم

 روزطيو راج : مزع نم .- ةقلحزملا  ديكوتلا مال :ماللا : رومألا مزع نمل ©
 .هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : رومألا . 4 نإ ١ ربخب قلعتم
 . ةمورعملا ةدكؤملا رومالا نم يا . ةرسكلا

 1 ل سر دقو ىو 00
 نيملظلا ىرتوودعب ند باق نلت ءءء

 ل ليسا لكي ةمساا

 : ةثلاغلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : يلو نم هل امف هللا للضي نمو «©
 . نمؤملا «رفاغ» ةروس نم نيثالثلاو

 باح

 تك



 لصتم ريمض : ءاهملاو . يلول ةفوذح ةفصب قلعتم رورحبو راج : هدعب نم ©

 نم هالوتي رصان نم هل سيلف هللا هلذخي نمو : ىنعمب ةفاضإلاب رج لح يف

 لمع ال ةيفانو زاجحلا ةغلب «سيلا لمع لمعت «امف» يف ااماو . هنالذخخ دعب

 ىلوالا ةغللا ىلع الحم عوفرم اظفل رورجم مسا «يلو» و . ميمت ينب ةغلب امل
 . ةيناثلا ةغللا لع رخؤم أدتيمو ةام» مسا

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيفانكتسا واولا : نيملاظلا ىرتو ©

 هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا 1

 ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيملاظلا . تنأ

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 ةفوذحملا.فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوأر . بصن

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلإل

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باذعلا . ةقراف فلالاو ًأدعبم

 . ةفاضإلاب رج لحم يف ةلمجلاو

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نولوقي ©

 . لاح بصن لحم يف ةلمجلاو . لعاف

 قلعتم رورجتو راج : درم ىلا . هل لمع ال ماهفتسا فرح : درم ىلإ له ©

 . ايندلا ىلا ,ةعجر ىلإ له : ىنعمب مدقم ربخب

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلاو . رخؤم أدتبم هنأ ىلع

 بلط وهو ينمتلا ىنعم ديفت انه «له» و قيرط وا ةليسو نم يا - لوقلا

 . هقيقحت دعبل وا هتلاحتسال هلوصح ىجري ال بوبحم ءىش
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 1 كج يطبا ارك يايا هتو
 2 >» - اياد ا |اومماَعَي ذأ - هور م م 207 م كو

 *© منميانع انزل َةَمَيلا ا مصر اق ار و

 ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : ىرت ٠ ةفطاع واولا : مهارتو ©
 ثنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذدعنتلل فلالا ىلع ةردقملا

 : . هب لوعفم بصن لح يف نييئاخلا ريمض «مهاو

 !لعف.: نوضرعي . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمحلا : :اهيلع نوضرعي ©
 قو لع يف لصتم ريم دارو ولا توب وفم لرهجملل ينبم عياش

 ْ . نوضرعيب قلعتم رورجمو راج : :اهيلع . لعاف بئان

 ؛نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «نوضرعي» ريمض لاح : نيعشاخ ©
 ْ . درفملا ف نيونتلا نم ضوع

 !زوجتو . ٍنايب رج فرح «نما و زييهت بصن لحم يف رورجمو راج : لذلا نم ©
 .. لذلا نم نيعشاخ مهو ىنعمب .. نيعشاخ ىلع فقويو نورظنيب قلعتي نأ

 . عوفرم عراضم لعف يهو رخآ لاح بصن لحم يف :.ةيلعفلا ةلمجلا : نورظني ©
 : هلألا ةفصلا راحجلا فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تويشب

 . اهيلا نورظني يا . هيلع لدي هلبق ام نألو موهفم

 ! - تان  ةفص ا: يفخ نورظنيب قلعتتم رورجبو راج: يفخ فرط نم ©
 ' نوسلتخي وأ نوقرتسي ىنعمب .. ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم بفرطل

 . فرطب ىنعمب «فرط نم»و .٠ اعله رانلا ىلا رظنلا

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاغ والا : نيذلا لاقو ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 -1١5ة-



 لعف يهو بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اونمآ ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . - لرقلا

 اهمسا : نيرساخلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيرساخلا نإ ©

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 . :درفملا

 هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ةيلعفلا ةلمجملاو «نإ» ربخ عفر لحم يف «نيذلا مه) ةيمسالا ةلمجلاو . مه

 . بارعالا نم امل لحم ال اهتلص «اورسخ»

 بوصنم هب لوعفم : سفنأ «اونم# بارعا برعت : مهسفنا اورسخ ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو « مهسفنأ » ىلع واولاب ةفوطعم : مهيلهأو ©

 ىنعمب . ةفاضإلل نوئلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم ابنأل ءايلا

 . امهوعيض

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ةمايقلا موي ©

 قلعتم وا . ايندلا يف نينمؤملا لوق عوقو ريدقت ىلع اورسخب قلعتم فاضم

 ىلع مهوأر اذا ةمايقلا موي نولوقي يا . ةمايقلا موي موق ريدقت ىلع لاقب

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . ةفصلا وا لاحلا كلت

 بارعا برعت : نيملاظلا نإ . ديكرتلل حاتفتساو هيبنت ةادأ : نيملاظلا نإ الأ ©

 . مولعم هنأل اراصتخا «نيملاظلا» لعافلا مسا لوعفم فذحو «نيرساخلا نإ»

 . مهسفنا نيملاظلا نإ يا

 - تعن  ةفص : ميقم «نإ» ربخب قلعتم رورجيو راج : ميقم باذع يف ©
 . مئاد باذع يف يا . اهلثم ةرورجم باذعل
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 ماضي نمو هَسو نود نيبو ري نك ا ص

 0 ليسنر

 ؛يف تبرعا: هللا نود نم مهنورصني ءايلوأ نم مهل ناك امو «
 :لحم ف : ةيلعفلا ةلمجلا : نورصني «دوها ةروس نم نيزشعلا ةميركلا ةيآلا

 ؛لعفأ يهو ءايلوأل - تعلن - ةفص لحملا ىلع عفر لحم ينو ظفللا ىلع رج

 امم و لاف عقر لخ يف لصتم ريمسم دارو رخل كريس يشر عياش
 . هب لوعفم بصن لخع يف نيبئاغلا ريمض

 ةعيارلا ةميركا ةيآلا جارت: لييس نم هل امف هللا للضد نمو ©
 0 . قيرط نم ةاجنلا ىلا هل ايف يا نوعبرالاو

 نيم ا 1 اركز كلا راوي أ 7

 م ريك مل هوز

 ا اوبيجتسا ©
 ! . ةقراف فلالاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا

 يذلا لعفلا لوعفم ىنعملا ىلع وهو ارييجتساب قلعتم رورجتو راج : مكبرل
 ' .ناهنإلل مكايا لوسرلا ةوعد اوبيجاو مكبر اوعيطا ىتعمب : ماللاب هيلا ىدعت

 . رج لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصْتم ريمض فاكلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 :اجلم نم مكل ام هللا نم هل درم ال موي يتأي نأ ليق نم ©
 ١و «مورلا» ةروس نم نيعبرالاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ذئموي

 , ةمالع ميملاو مدقم ربخب :قلعتم رورجمو راج : مكل .. ال لمع ال ةيفان اام»

 رورج مسا : أاجلم . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرحا : نم .روكذلا عمج
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 نم» و مويلا كلذ يف أجلم نم ىنعمب . رخؤم أدتبم هنأ ىلع الحم عوفرم اظفل
 يا يتأي ةلص نم وا هب مكح ام دعب هللا هدري ال يا : درم ال ةلص نم ؛هللا

 . هدر ىلع دحا ردقي ال موي هللا نم ٍقأي نأ لبق نم

 مكل امو ىنعمب ؟ربكت نم مكل ام» ىلع واولاب ةفوطعم : ريكذ نم مكل امو ©

 . بونذلا نم هومتفرتقا امل راكتا نم

 ل ادلع ذًاطينح مطل صارو 4
 ةديسرف وق ناو و مضي وإلا أودي
 4 دونه الآنَ ل

 0س اا اوضرعا نإف «

 اءدص نإف : نسب. ةقواش فلاب لماش مو لع قف لصعم نيس را

 . كنع

 . نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : كانلسرأ امف ©

 لعف : لسرأ . ال لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

 ىلع ينبم - بطاخملل - لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه2 و رج فرح : اظيفح مهيلع ©
 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اظيفح . كانلسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . ابيقر يأ . ةحتفلا هبصن

 حرف ةمحر انم ناسنالا انقذا اذا اناو غالبلا الإ كيلع نإ ©
 ىنعمب ةلمهم ةففخ : مهيدبا تمدق امب ةئيس مهيصت ناو اهب

 تك



 :ال رضح ةادأ :الإ. مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : كيلع . ةيفاثلا «ام»

 : غيلبتلا الإ!كيلع ام يأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم ::غالبلا . اف لمع
 !«مورلا# ةروس نم نيثالشلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ اهدعب امو

 راج : انم : انإ) ربخ عفر لحم يف اهبارجو اهلعف نم ةيطرشلا ةلمنجلاو
 | «نانسنإلا» نأل ةعاجلل «مهبصت» يف ريمضلا ءاجو . انقذأب قلعتم رورجمو

 0 . عمجلا ىنعم :ىلع لدي سنج مسا
 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : رؤفك ناسنإلا نإف ©

 :هبشم ذيكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . نإب مزج
 عوفزم اهريخ : روفك . ةحكعفلاب بوصنم «نإ١ مسا :!ناسنإلا' . لعفلاب

 : ىنعمب لوعف ةغلابملا غيض نم اروفك» ةملكلاو . نارفكلا :ريثك يأ . ةمضلاب

 . «لعاف»

 هاا اا ل هاكيوكالنو

 7 رو عش رع اجا شرا تاو ف
 اضم : تاومسلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم رفؤم أدتبم :' كلم

 ةروزجم تاومسلا » ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو ..ةرسكلاب رورجم هيلإ

 ريمض لعفلاو ةمضلا هعفر ةمالعو :عرفرم عراضم لعق : ءاشي ام قلخي ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . وه : هريدقت انوج هيف رتتسم
 , ةلص ؛ءاشي» ةلمجو «قلخي» بارعإ برعت : ءاشي' . هب لوعفم بصن لحم

 ,  عجارلا  ٍدئاعلا وهو . اهوعفم فذحو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 . هيفتقت ام ىنعمب هقلخ ءاشي ام أ . هقاشي ام : ريذقتلا : لوصوملا مسالا ىلإ

 . هلاحبس هتمكح
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 . رج فرح ماللا « قلخي ١ بارعإ برعت : بيب : اًثانإ ءاشي نمل بهي ©
 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم
 نأل ماللاب هيلإ ىدعت يذلا لوألا «بيي١ لوعفم ماقم يف وه وأ بهيب قلعتم

 . «يطعي» : ىنعمب ماللا ةطساوب لوألا هلوعفم ىلإ ىدعتي ةبحلا نم «بهو»

 . ةحتفلاب بوصنم بهيل ناث هب لوعفم : اثانإ . تبرعأ : ءاشي

 «اثانإ ءاشي نمل بهي» ىلع واولاب ةفوطعم : روكذلا ءاشي نمل بهنو ©

 . اهبارعإ برعتو

 هه كدي تحاتي كر ةكا سم فج

 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : جوزي . فطع فرح : اناركذ مهجوزي وأ«

 ريمض !مها١ را. وه: هريدا ااوج هين رتتسم يمش لعاخاو ةمشلا هم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 : لعجيو . اهبارعإ برعتو «اناركذ» ىلع واولاب ةفرطعم : لعجيو اثانإو ©
 . اهبارعإ برعتو "جوزي" ىلع واولاب ةفوطعم

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اميقع ءاشبي نم ©

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اثانإ ءاشي) بارعإ برعت : ايقع ءاشي . لوأ

 . ةقباسلا

 ءاطاو . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ريدق ميلع هنإ ©

 ناربخ : ريدق ميلع . "نإ مسا مضلا ىلع ينبم بصن لحم يف لصتم ريمض

 ام نيوكت ىلع ريدق دابعلا حلاصمب ميلع يأ . ةمفلاب ناعوفرم نأل

 . مهحلصي

 -ةاالال



 ليم باجيرو مؤ يوي هَل 2 ايت ه١

 هةية سامو وقالو

 لعق( ناك . ا للعلا ةيفق : ام . ةيفاتسأ وألا : شيب ناك امو«
 : ىنغمب ناك ربخب قلعتم رورجمو راج : شبل (حصي اموآ ىنعمب مات ضام

 .رورجملاو راجلا ناكل ةصقان «ناك» تبرعأ ولو . رشبلا نم دحأل .حص امو
 . «هللا هملكي نأ) لوؤملا ردصملا اهمساو مدقملا اهربخب اقلعتم ارشبلا

 نأب بوصنم عراضم لعف : هملكي . بصان يردصم فرح : هللا هملكب نأ ©

 :مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ميظختلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «(نا» ةلص «هللا هملكي» ةلمجو . ةمضفلاب

 . «نأك» لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتن اهدعب امو «نأ» و

 ؛بوصنم لأحلا عقوم عقاو ردصم : ًايحو . اه لمع ال ربمح ةادا : ًايحو الإ ©
 ,عضوم اعوضوم (ايحو» نوكي نا زوجيو ايحوم الا ريدقتب وا ىنعمب ةحتفلاب
 ًاقلطم ًالوعفم نوكي نا زوجيو.: ةعرس يف يفخ مالك يحولا نال «ًامالك#

 . ءاجيا يحوي ىحوا ىنعمب ًايحو يحي ىحو نم ردصملا ىلع ًابوصنم

 هبش زورجيو راج : ءارو نم . فطع فرح : وأ: باجح ءارو نم وا©

 اوا ًايحوم الا ًادحأ ملكي نأ حص امو ريدقتب ًاضيا لاحلا عقوم عقاو ةلمج

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باجح . باجح ءارو نم ًاعمسم

 ظ . ةرسكلا هرج
 نأ» بارعا برعت : لسري . فطع فرح :وأ: ًالوسر لسرب وأ ©

 | .لسري نأ وا ريدقتب يا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو «ملكي
 «ًايحؤلا بارعا برعت . لاح بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ»و

 |عقوم عراضملا عقو اذا حيرص مسا وهو ؛ًايحو» ىلع فوطعم «لسري نأ» نال

 ام



 نأ» نألو . لعفلاب هيبش ريغ مسا ىلع فطاع دعب ةرمضم «نا» و ردصملا

 هب لوعفم : ًالوسر . ًالسرم : لاحلا ريدقنبو ًالاسرإ ىنعم م يف «لسري

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو يحويب قلعتم رورجمو راج : هنذإب

 : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ءاشي ام ©

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف
 دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي» ةلمحو . وه هريدقت

 . هب لوعفم هلال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارللا -

 . هءاجيا ءاشي ام ىنعمب وا هؤاشي ام : ريدقتلا

 نع يلع هناحبس هنا : ىنعمب ةقياسلا ةيآلا يف تبرعا : ميكح يلع هنا ©

 ا
 3 2 د ل مس

 الو بتم ىردك كام _- ماشا كسور 7
 ع

 كباب نِعْمَ نسور دعت رو اج سلو نجلا
 017 مس ورد

 © رييشِإبسَلِإ ره

 لحم يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا . ةيفانئتسا واولا : كلذكو ©

 ًايحو كيلإ ائيحوأ : : ريدقتب قام لوعشم -ردصل - تعت ةفص بصن

 ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا يحول كلذ لثم

 . هريخ عفر لح يف «اهدعب امو انيحوأ» ةيلعفلا ةلمجلاو

 ريمض اان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كيلإ انيحوأ © :
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 قلعتم رورجيو راج : كيلإ . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصعم

 0 ١ . انيحوأب
 .: رمأ نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : انرمأ نم ًاحور ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؟انا و . ًاحور نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 'نال حور هئاحبس هامس انرما نم ًانآرق ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم ف نوكسلا

 0 . حورلاب دسجلا ييجي اك مهتيد هب نويحي قلخلا
 ىلع 'ينبم صقان ضام لعف : تنك . امل لمع ال ةيفان : يردق تشذك ام ©

 !هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 1 . «ناك» ريخ بصن لحم يف «يردت» ةلمجو ٠ تنا هريدقت ًابوجو

 ': ام. «يردت» لعفلل هب لوغفم بصن لحم يف ةيمس الا ةلمجل ١١١ باتكلا ام ©

 كامل ريخ : باتكلا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم ماهفتسا مسا

 امو ىنعمي وأ يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع وأولا : ناميإلا الو ©
 .  اهبارعا برعتو («باتكلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ناييولا . ناييإلا

 ديفي لماع ريغ لمدهم ففغ فرح : نكل . ةدئاز واولا : هانلعح نكلو ©

 لع ينبع لصتم ريمصض ءافلو «انيحوا) بارعا برعت : : انلعج . كاردتسالا

 : يدهم . ةحتفلا هيصن ةمالغو بوصنم ناث هب لومقم : . هب يدهن ًارون ©

 , لعاقلاو لقفل" ءايلا ىلع ةردقلا ةحضلا دعو ةمالصو عي افرص عياش لمش

 . يدهنب قلعتم رورجمو راج : هب . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض
 0 ةفص بصن لحن يف «هب يدهن» ةلمجو

 : . هبا لوغفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوضونم مسا : ءاشن نم ©

 . «ءاشنا ةلمحو. . ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو «يدهن» بارعا برعت :ءاشن

 كك د لا



 لوصأوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 وا هؤاشن نم : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 و 4ام» لوصوملا مسا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : اندايع نم ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . ينايب رج فرح .«نم»

 . ةفاضالاب

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانكتسا واولا : يدهتل كناو ©

 «نا) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملل - لصتم ريمض فاكلاو

 ةلمحو . ؛«يردت» بارعا برعت : يدهج .  ةقلحزملا _ديكوتلا مال ماللاو

 . ؟نأ» ربخ عفر لحم يف «يدبت»

 - تعن  ةفص : ميقتسم .يدهتب قلعتم رورجمو راج : ميقتسم طارص ىلا ©

 . ميوق قيرط وا ليبس ىلا دشرت يا . اهلثم ةرورجم طارصل

 لي ل ل ا «(سوا ص يد :
 يصلان إلا ضال اِفاَمَو وست افاَمءىَركوَمَأ لَو 0+

 © دوثألا

 ظفل هللا ٠ اهلثم ةرورجم ةقباسلا ةبآلا يف «طارص» نم لدب : هللا طارص ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 زوجيو . هلل - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 . هناحبس هنم ًالدب نوكي نأ

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : تاومسلا يف ام هل ©

 ينبم لوصوم مسا «ام» و . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل .بارعالا

 ْ . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب
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 ' . اهبارعا برعتو «تاومسلا يف ام» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألا يف امو ©

 : ميظعتلل رورجبو راج : هللا ىلإ . ديكأتلل هيبنتو حاتفتسا فرح : هللا ىلإ الأ ©

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم «عجرت» ىنعمب عراضم لعف : رومألا ريصت ©

 ؛ اهلك رومألا ريصم نا يا . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف : رومالا

 ٠ . لجو زع هيلإ عجرت

 د دج د
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 : رفاغ «نمؤملا» ةروس قف تحرشو تيرعأ ©

 © نيا
 واوب رورجم هب مسقم : باتكلا . رج فرح مسفلا واو : الا: باتكلاو ©

 مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا

 .نآرقلا يأ باتكلا قحو ىنعمب واولاب تلدبأق باتكلاب لصألاو . فوذحملا

 يأ اهتوكو هيلع مسقملاو مسقلا بسانتل ةعيدبلا ةنسحلا ناييالا نم وهو
 . دحاو داو نم نآرقلاو باتكلا

 .نيربدتملل حضاولا وأ نيبلا ىنعمب هلثم رورجم باتكلل  تعن  ةفص : نيبملا ©

 ١ نقش وع قدس * ا لآ 2و راس لا
 . بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلاو : ًانآرق هاثلعج انا ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :ّنا ْ

 ٠ نب هلاصنال فوكسلا لع ينيم نيئام لف : لعمج ءألا؛ مسا بصن ل يف

 ٍناث هب لوعفم : ًانآرق . لوأ هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 «نا» ريخ عفر لح يف هنآرق هاثلعج» ةلمحو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . «هانيبا ىنعمب نوكي وأ نيلوعفم ىلا ىدعتف هانريص : ىنعمب

 هس ة453--



 ! ىتخ قنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم انآرق -متعن - ةغص : ًايبرع ©

 : يبمد نيبطاخملا ريمض 0 لعفلاب هبشم فرح ممل

 جرم عياضم لمت يعي «لملا بخ مهب لع يف ١ ةيلملا لسا نولقعت ©
 ٠ لعاف عقر لخ يف لصتم ريمسخ داولاو نونلا توسشب

 يف ب فر ا ا ا ا

 بصن لحن يف مضلا ىلع ينم - بئاغلا ريمض - لصتم:ريمض ءاهلاو .لعفلاب

 حوللا يأ «باتكلا»و «نا» ريخب قلعتم رورجمو راج ': مأ يف . «نا» مسأ

 : . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ظوفخملا

 : ربخب قلعتم فاضم وهو بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناكم فرظ : انيدل ©
 : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتنم ريمض هانا و إد

 : 1 . اندنع

 ؛ عونفرم هنا ربخ : يلع - ةقاحتزملا  ديكوتلا مال ماللا : ميكح يىلعل ©

 | عير : ىنعمب ٠ 0 .ةمضلاب

 0 قم لا ف تنم هافص ام بات

 يفتش دك أ فص كار يو 0
 ها عع

 ل وال برضنفأ ©

 | 500 عفو ةالعو يفرم عياضم لعشل : يرش برضتف مكلمعأ هريدقت

 . نحن هريدقت ًابوجو اتسم ريمض لعافلاو

 . روكا عج ةمالع ميلا برظب قلحشم رورو راج ركذلا مكنع ©

 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ركذلا
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 ضرعأ اذا : هنع حفص نم  هلجأل هل لوعفملا عضوم يف ردصم : ًاحفص ©
 ردصم وأ . مكنع ًاضارعا هب ةجحلا مازلاو نآرقلا لازنا مكنع لزعنفأ ىنعمب

 ىنعمب فرظلا ىلع ًابوصنم نوكي وأ . نيحفاص ىنعمب لاحلا عضوم يف
 ًاقلطم ًالوعفم نوكي نأ زوجيو . ًابناج مكنع هيحتتفأ : ىنعم ىلع بناجلا

 نوكي وأ ..ضرعن يأ «برضنا ىنعم ىلع هلعف ريغ نم ردصملا ىلع ًابوصنم
 . «حفصنا ىنعم ىلع «برضن» ليوأتب

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . يردصم فرح : متنك نأ ©

 ينبم - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال

 متنكا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع
 امو «نأ)و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «نيفرسم ًاموق

 راجلاو متنك نأل يأ ردقم رج فرحب رنج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . هلجأل لوعفمب قلعتم رورجملاو
 : نيفرسم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : نيفرسم ًاموق ©

 ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل - تعن  ةبفص

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 هم رع 53 هه حب

 2 ناقلة نسل 5

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ةيربخ : مك . ةيفانحسا : واولا : مكو ©

 . «انلسرأ» لعفلل مدقم هب لوعفم

 لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اًنلسرأ ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 و مكل ةينايب «نماو «مك» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : يبن نم ©

 ءايبنألا نم هنوك لاح ًاريثك ًاددع : ريدقتلا . نمب رورجم «مكا زيمم «يبنا

 . انلسرأ
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 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . انلسرأب قلعتم رورجو راج : نيلوألا نه

 : نيمدقألا يف يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم

 نك َنوُرهْنَسي بالجن يلام ١
 عراضم لعف : يتأي: .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانتسا : واولا : مهيتأب امو ©

 هن لوعفم بصت لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةمضلا ةعفر ةمالعو عوفرم
 . ةرمتسم ةلاحلا يأ مهاتأ امو ىنعمب . مدقم

 رورجم مسا : يبن . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرج : نم: الا يبن نم ©

 8 ال لمع ال رصح ةادأ : الا (يأي) لعاف هنأل الحم عوفرم

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هب اوناك ©
 ربخب قلعتم رورجمو راج : هب .ةقراف فئألاو «ناك» مسا عفر لحن يف لصتم

 . «ناك)»

 مقا م
 عراضم لعف يهو ؛اوناكا ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوتزهتسي ©

 ىلاعت هللا .لوقو . لعاف قو لع يف لصتم ريض والو ذولا تودي يفرم

 ناو كاع ل آخ 0061 /

 كل قوس لع نيم يقام لد: لأ ١ ب هاف اغلا : انكلهأف ©

 : . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو .انب

 ىلع وهو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاشطي مهنم دشأ ©
 فذحف مهنم دشأ ًاموق انكلهأف يأ . فوذحم بوصنم فوصومل ةفص ىنعملا
 يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : نم . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا

 بوصنم زيي : ًاشطب . دشأب قلعتم رورجملاو زاجلاو . نمب رج لح
 . نيفرسملا موقلل ريمضلاو . ًافئعو ًاربجت : ىنعمب:ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىضم . ةفطاع وارلا : لثم ىضمو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لثم . رذعتلل فلألا ىلع

 ملاس ركذم :عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : نيلوألا ©

 يف نآرقلا يف فلسو ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 49 ميرفي او ٍتوَمَصَلَولَح اناناس

 . ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةتطوم ماللا . ةيفانئتسا : واولا : مهتلأس نئلو ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لأس . مزاج طرش فرح :نا

 - لصتم ريمض ءانلا نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتللا عفرلا ريمضب

 نييئاغلا ريمض «مهلو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض

 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «مهتلأس نا» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف

 . بارعالا نم ال لحن ال هبارجو

 لعف : قلخ . أدتبم عفر ل يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : قلخ نم ©

 ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 . «نم» ربخ عفر لحم يف «اهدعب امو قلخ»

 نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ضرألاو تاومسلا ©
 ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم (تاومسلا»

 باوجو بارعالا نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا باوج : ةلمجلا : نلوقيل ©

 .نيباوجلا دسم دس مسقلا باوج وأ .مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا

 ىلع ينبم عراضم لعف «نلوقي#و . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا
 هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح

 ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا نوني

 .بارعالا نم ال لحم ال ديكوتلا نونو . لعاف عفر لحم يف ةليقشلا
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 لوقم - اهب لوعفم بصن لحم يف : .ةيلعفلا ةلمجلا : ميلعلا زيزعلا نهقلخ ©

 ىلع ينبم ثانالا ريمض «نهاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ  لوقلا
 يف اوهو ةمضلاب عوفرم لعاف : زيزعلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا
 : ميلعلا : هماقم:ةفصلا تميقأو مولعم هلنأل فذح فوصومل ةفص لصألا

 ٠ ميلعلا زيزعلا هللا نهقلخ : ريدقتلا . ةمضلاب عوفرم زيزعلل - تمن - ةفص

 0ك هرافي لال لعجمإلا ٠١
 زيزعلل - تعن  ةفص عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 يذلا وه : هريدقت فوذمحم ًادتبم ريخ وأ ةقباسلا ةنئميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 يأ - مهلوق نم هضعب ًازجب اهيف مالكلا اهدعب امو: ةنميركلا ةيآلا هذه يفو

 امو «نهقلخ» مهوق نم يذلاف . لجو زع هللا لوق نم هضعبو - نيبطاخملا

 .. تافصلا هذهب ةميركلا هتاذ ىلاعت هللا فصو دقو هناحبس هلوق نم اهدعي

 تميقأر مهم لك نم فوصوملا فذح ةدحاو ةقايس هلك مالكلا قيس الو

 عقو امو . دحاو مالك هنأك هماقم ىلاعت هللا مالك يف ةروكذملا تافصلا

 يف نانتفالا نم فرع ام ىلع لجو زع هللا مالك ىلا مهمالك نم لاقتتنالا
 هلوق يف ملكتلا ىلا اهنم لاقتنالا ىلع هرخخآو ةبيغلا ظفل ىلع هلوأ ءاجف ةغالبلا
 1 . ةغالبلا نانفأ يف نانتفا كلذ لك . 'انرشنأف

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ًادهم ضرألا مكل لعج ©
 هيف رتتسمم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . بارعالا
 عمج ةماعل ميملاو لعجب قلعتم رورجمو راج : مكل وه : هريدقت ًاناوج
 ةحدفلا .ههبصن ةمالعو نابوصنم «لعج# الوعفم : ادهم ضرألا ٠ روكذلا

 ءدهماو . هب ًاوعفم «ضرألا» نوكت «قلخن» ىنعم 'ىلعو اريص» ىنعم ىلع

 . اريصا ىنعم ىلع نوكت نأ هجؤلاو . ًاشرف يأ .الاح

 «ًادهم ضرألا مكل لعج» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاليس اهيف مكل لعجو «©

 يأ . يناثلا «لعجا لوعفم ماقم يف رورجمو راج «اهينفاو . اهبارعا برعتو
 . ةمدقتم اهنم ًالاح ًالبسب قلعتم وأ . ًاقرط
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 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : نودتهت مكلعل ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودتبت

 . «لعلا ربخ عفر لحم يف ؛نودتهت» ةلمجو . لعاف

 21 اس1 م 17 |

 مسا و عدم

 80 نو

 مكل لعج يذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : عام ءامسلا نم لزن يذلاو ©

 . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا «ضرألا

 يأ . نيعم رادقمب : ىنعمب . ءامل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ردقي ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : رشنأ . ةيفانتسا : ءافلا: هم انرشنأف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان »و . انب هلاصتال

 . ءاملاب ائييحأف يأ . انرشنأب قلعتم رورجمو راج : هب

 - تعن  ةفص : ًاتيم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاقيم ةدلب ©

 هيف ىوتسي ؟ًاتيم» نأل ةتيم لقي ملو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةدلبل
 . ثنؤملاو ركذملا

 - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©

 ىلع يأ كلذ لثم اجورخ نوجرخت : هريدقت فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل

 عفر لحم يف فاكلا نوكي نأ زوجيو . مكروبق نم نوجرخت لكشلا اذه

 ينبم ةراشا مسا : اذ . هريخ عفر لحم يف «نوجرخت» ةيلعفلا ةلمجلاو .أدتبم

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوجرخت ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
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 + نورا وفللاو افا لج م راو
 ِق «ضرألا مكل لعج يذلا» ىلع واولاب ةقوطعم : جاوزألا قلخ يذلاو ©

 . اهارعإ برعتو ةرشاعلا ةيآلا

 ريض او . ةدفلا همت يلع اهم ةيوصتم تالا ديكر اهلك ©

 1 ٠ ةفاالاب رج لح يف ةوكسلا لع ينبع لصتم

 «كلنلا» ىلع واولاب ةقرطعم ماشا . ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 مئاهبلاو نفسلا نم مكل لعجو اهلك فانصألا قلخو 'ىنعمب اهلثم ةرورجم

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىلع ينبم لوصوم مسا! : ام : نوبكرت ام ©

 ْ يف لصتم ريمض واولاو . نؤنلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبكرت .هب

 « .تارعألا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبكرت» ةلمجو . لعاف عفر لحم
 هنأل بضن لحم يف ًاراصتمخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاسعلا
 ام : ريدقتلاف ىنعملا ىلع امأ ؛ام) ظفل ىلع هنوبكرت ام ::ريدقتلا هب لوغفم

 ا . اهتوبكرت

0 2008 0 

 هيلع وتس | هكر من اوركسأل أ ا ١

 © يزن راما طز ةكبما ]ذك

 نأب بوصنم عراضم لعف : اووتست . ليلعتلل رج فرح ماللا : اووتستل ©
 ْ لحم يف لصتم ريمض واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 ةرمضملا ؛نأ» ةلص : اوسلجت يأ «اووتست» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 «نأ)و . بارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال

 ١ رؤرجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمغملا
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 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اووتستب قلعتم رورحبو راج : هروهظ ىلع ©

 . مام ظفل ىلع دوعي ةفاضالاب

 «اووتست» ىلع ةفوطعم : اوركذت . فطع فرح : ةمعف اوركذت مث ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمعن . اهبارعا برعتو

 فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مكير ©

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذا : هيلع متيوتسا اذا ©

 انيح» ىنعمب لبقتسملا اهب داري الف لاحلا ةياكحل انه يهو اؤركذتب قلعتم
 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيوتسا

 ولعتم «ام) ظفل ىلع رورجتو راج : هيلع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف «هيلع متيوتسا» ةلمجو . متيوتساب

 ةيلعفلا ةلمجلاو . اهبارعا برعتو «اوركذت» ىلع واولاب ةفروطعم : اولوقتو ©

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب

 : ناحبس . يذلا هللا دمحلا يأ ديمحتلا ىنعمب : ةلمجلا : يذلا ناحيس ©

 مسا : يذلا : فاضم وهو حبسأ هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 ةفص لصألا يف وهو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم
 تميقأف يذلا هللا ناحبس : ريدقتلا . مولعم هنأل ًاراصتخا فوذحم فوصومل
 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب : ةيلعفلا ةلمحلاو . هماقم ةفصلا

 . بارعالا

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اذه انل رخس ©
 ةراشا مسا : اذه . «رخس» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : انل . وه هريدقت ش

 . هاما ىلع دوعي هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 صضام لعق : انك . امل لمع ال ةيفات : ام . ةيفانغتسا : واولا : هل انك امو © :

 كل دو



 ىلع يينبِم لصتم ريمض « ان »و: . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان
 ' . ناك ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . «ناك» مسا عفر .لحم يف نوكسلا

 نؤنلاو ماش ركذه عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصتم «انكا ربخ : نيثرقم ©

 . نيقيطم : ىنعمب . دازفملا نيونت نم ضوع

 ف َنويماكردِلَم : ١
 ' يغض «ان)و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنإ . ةفطاع واولا : انإ و ©

 . اهملسأ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم

 ريمض - لصتم ريمض «ان» و «نا» ربخب قلعتم رورجبو راج : انير ىلا ©
00 : 

 ' عوفرم اَّنإ) ربخ : نوبلقنم  ةقلحزملا  ديكوتلا مإل : ماللا : نويلقتمل ©

 : ىتعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب
 : . نوعجارل

 2. © ٌيمدوكَمِإل 0 زج م دابعْنض ل اولَحَجو 0 ١

 هلاصتال مضل ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ةفطاع واولا : هل اولعجو ©

 هل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 1 . اولعجنب قلعتم رورجمو راج

 ريم ءاخلاو اولعجل يناثلا لوعفملا ماقمب رورجيو راج : ًاءزج هدابع نم ©
 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اج . ةفاضالاب. رج لحم يف لصتم

 , نع مهتلأس نئلو يأ - مهتلأس نئلو - ىلاعت هلوقب لصتم :لوقلاو . ةحضفلا

 نم افارتعالا كلذ عم هل اولعج دقو هب نفرتعيل ضرألاو تاومسلا قلامخ
 : هتانبأ ةكئالملا ناو ًادلو هل نا ىنعمب نيقولخملا تافصب هوظصوف ًاءزج هدابع

 : . هنم ًاضعبو هل ًاءزج مهولعجف
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 «نإ) مسا : ناسنالا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناسنإلا نإ ©

 . ةحتفلا هبصنت ةمالعو بوصنم

 عوفرم نإ ربخ : روفك  ةقلحإملا  ديكوتلا مال ماللا : نيبم روفكل ©

 . رفكلا ديدش يأ . لعاف : ىنعمب لوعف ةغلابملا غيص نم وهو . ةمفلاب

 . ةمضلاب ةعوفرم روفكل - تعن  ةفص : نيبم

 و 0

 ا 03

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذختا . نينكاسلا

 ًابيجعتو مه ًاليهجت ةردقم يهو راكنإلل «مأ» يف ةزمهملاو . وه هريدقت ًازاوج

 . مهعأش نم

 ىلع ينبم لوصوم مسا ؛!اماو رج فرح : نم : اهلصأ : قلخي امم ©

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : قلخي . نمب رج لح يف نوكسلا

 لوصوملا ةلص «قلخي» ةلمجو . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لح ال

 . ةيرذصم «ام١ نوكت وأ هقلخي امم : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 ليوأتب : اهدعب امو «اماو . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص «قلخي١ ةلمجو

 . ذختا لعفلاب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف ردصم

 عمج هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ثاثب © :

 . ملس ثنوم ' 03

 لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «ذختا» ىلع واولاب ةفوطعم : مكافصأو © .

 ريمض  لصتم ريمض : فاكلا . رذغتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . مكصتخاو : ىنعمب .روكذلا

 ا



 : قحلم هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو مكافصاب قلعتم رورجمو راج : نيثيلاب ©

 : درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماسلا ركذملا عمجب

 © يكون وتنهي لاك وصوب مدعو
 أ نامؤلا نم لبقتسب ال فرظ : اذا | ١ ةيفانتسا : واولا: مهدحأ رشب اذاو ©

 . طرشلا ىنعم نيضخم فوكسلا ىلع ينبس دبارعب ناعم هطرغل ضفامخ

 لعاف بئان : دح [ . حتفلا-ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف :رشب

 ٍْ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مبهاو . ةمضلاب عوفرم

 ا يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : برض امب ©

 ىلع ينبم ضام لعف : برض . رشبب قلعتم رورجملاو زاجلاو ءابلاب رج لحم

 ؛ ةلص «برضا ةلجو . "وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 ' ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا

 ستجلاب ىنعمب هبرض اهب : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم

 . مهدحأل تدلو يأ هل تدلو ىثنأب يأ . ًاهبش يأ : ًالثم هل هلعج يذلا

 بوصنم.ةب لوعفم : الثم. برضب قلعتم رورحيو راج : ًالثم نمحرلل ©

 ! ةحتفلا هبصن ةمالعو

 نم اه لخ ال ماج ريش طرش باوج : : ةلمجلا : ادوسم ههجو لظ ©

 (راص» ىنعمب ب (ناكا» تاوحخأ نم صقان ضام رعف : لظ . بارعالا

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم "لظ» مسا :ههجو
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «لظ» ربخ : ًادوسم

 .. لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ميظك وهو ©

 ربخ : ميظك . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه

 قلغمب ٠ لعاف ىنعمب ليعف ةغلابملا غيص نم يشو . ةمضلاب عوفرم اوه

 1 . هايإ ًايفخم ةمغ ىلع كسمم وهو مخلاو ظيفلا نم ًادوسم ههسجو لظ
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 هريس دضصء ار 0000 0 ْ

 82 نير عِواَصْْفاِفوْعَوَدِلان اََطَي موا
 رمضم لعف ىلع ةفطاع واولا . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمهلا : نم وأ ©

 لوصوم مسا : نم . ةيلحلا يف أشني نم دلولا نم نمحرلل لعجب وأ : ريدقتب
 ةيلعفلا ةلمجلاو . ردقملا لعفلاب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . بارعالا نم ال لحم ال هتلص : هدعب

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : ةيلحلا يف أشنب ©

 قلعتم رورجمو راج : ةيلحلا يف . ىبري : ىنعمب وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . تانبلا يأ . ةمعنلاو ةنيزلا يف يأ . أشنيب

 بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : ماصخلا ىف وهو ©

 يف . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . لاح
 . لادجلا يف وهو يأ ربخلاب قلعتم رورجمو راج : ماصخلا

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيبم . ةمضلاب عوفرم اوها ربح : نييم ريغ ©

 . حيصف ريغ يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو
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 0 مارس و ع

 48 َنولَكيَومدهَع بكد

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ةفطاع واولا : اولعجو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا 1

 مسا : نيذلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيذلا ةكئالملا ©

 ليقو . . اومسو ىنعمب . بارعالا نم اه لحم ال هتلص : هدعب ةيمسالا

 . نيلوعفم ىلا ىدعت دقو . اودقتعاو : ىنعملا

 للا دج: نإ قلل



 ريخ: : دابع . أدتبم عفر لحب يف لصفنم ريمص : ًاثانإ نمخرلا دابع مه ©
 ' هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نمحرلا . ةمضلاب عوفرم مها

 1 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًاثانا . ةرسكلا |

 / بارعا برعت : اودهش ٠ ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمهللا : مهقلخ اودهشا ©

 ' ريمض («مهلو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قلخ 4
 . فا فلاب رج لع يف نيناغلا

 ' لغف : بتكت  لابقتسا  فيوست فرح : نيسلا : مهتداهش بتكتس «©
 ! لعاف بئان : ةداهش . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 ' .'ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض امهلو . ةمضلا هعفر ةمالعو 2-9

 ةكئالملا ىلع اهب اودهش يتلا مهداهش لجستس مهقلخ اورضحأ :

 . نهترنأ نم
 ' عيفام لوهجملل يتيم عراشم لعف ؛ نولأسي . ةفطاع وارلا : نولأسيو ©

 لزقلا اذه ينو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 0 . محل ٍديعو ميركلا

 ١ امم 2ص 52000000 2

 . واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع واولا : اولاقو ©

 ٠ ال ل و لع ف لص يمس داع ةماخ

 | ىلع ينبم نضام لعف,: ع . مناج ريغ طرش فرح : نمحرلا ءاش ول ©
 0 , ةمضلاب عوفرم لعاف : نمحرلا . حتفلا

 ' :.أم .. بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش بارج ةلمجلا : مهاندبع ام ©
 ' | «اثاو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دبع . اهل لمع ال ةيفان

 : ٠ ”لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض
 ' . ةكئالملا اندبع ام يأ . هب لؤعفم بصن لحم يف :نيبئاغلا ريمض «مهدو

 ل 2135



 ريمض «مهلو رج فرح ماللا . ال لمع ال ةيفان : ام: كلذب مهلام ©

 كلذب . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا

 راجلاو ءابلاب رجج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . رج فرح

 دعبلل ماللا . مهوقب وأ هنولوقي اهب مهام يأ . ملعب قلعتم رورجملاو
 . باطخلل فاكلاو

 اقفل رورج مسا : ملع . يفثلا ىنعم ديكانل دئز رج فرح : ملع نسم

 رخؤم أدتبم هنأل الح عوفرم 1

 ؛ مه . ةيفاثلا هاما ىنعمب ةلمهم ةففغ : لإ: نوصرخي الإ مه ْنإ ©

 : نوصرخي . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ .ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 . نوبذكي ىنعمب «مه» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو

 ١ ١ نوي دب نكت ©

 بيجعتلا اهانعم ةردقملا ةزمه او . فطع فرح : مأ : ًاياتك مهانيتآ مأ»
 «ان)و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ينآ . ماهفتسا ظفلب

 نيبئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 هيصن ةمالع بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًاباتك . لوأ هب لوصفم بصن لحم يف

 يف لصتم ريمض ءافاو ةآبتك» نم ةفوذع ةفصب قلعتم رورجو راج : هلبق نم ©

 . مهيهذم مهل ديؤي ىنعمب نآرقلا لبق نم يأ ةفاضالاب رج لحم

 ريمض : مه . ليلعتلل ةيفانئتسا وأ ةيبيس ءافلا : نوكسمتسم هب مهف ©

 (مه) ربخب قلعتم رورجبو راج : هب . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مها ربخ :نوكسمتسم

 . نوكسمتسم : ىنعمب .درفملا نيونت

 تك وو



 ه© دود ميكا ءاعآلكوكأ 16147277: < ١
 مضلا أ ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . فانكتسالل بارضا فرح : اولاق لب ©

 :. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةغامجلا واوب هلاصتال

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو

 لصتم ريمض ةمغدملا « ان ١ و لعفلاب هنشم ديكرتو بصن فرح : اندجو انإ ©
 لعف: ؛ دجو «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض -
 أ نيملكتملا ررمض - لصتم ريمض هاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 0 . «نا» ريخ عفر

 أ لصتم ريمض «اناو . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : انءابآ ©
 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض

 . نيد ىلع وأ ةقيرط ىلع يأ ٠ ءابآلا نم لاحب قلعتم رورجيو راج : ةهأ ىلع ©

 لع ١ اهبارعا برعتو يلوألا «انإ# ىلع اولاب ةفوطعم :مهراثآ ىلع انإو ©
 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و (ْنا» ريخب قلعتم ةلمج ةبش - ارورجيو راج : راثآ

 . ةيلا فاضم رج لحم

 نيون نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب (نا» ربخ : نودتهم ©
 00 . انورئاس يأ .درفملا

 قاس التو يق نه هاعسو 2 ع اس دج ١ مورس جس رار
 2-3 0 رز ضومرق فكي نمادلسرامَكيَكَو ١١

 نودي دكا عدت 1[

 لحي يف حتفلا ىلع ينبم ؛لثم» ىنعمب مسا فاكلا . ةبفطاع واولا : كلذكو ©

 لاح نيبذاكلا لاح لثمو يأ كلذ لثمو :ريدقتب فوذحم هريخو . ًادتبم عفر

 كل دج ال



 ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : . مهيفرتم

 لل فاك

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . اه لمع ال ةيفان : انلسرأ ام ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انهو . انب هلاصتال

 فاكلاو «انلسرأ» لوعفم نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : كليق نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 فذحف ةيرق لهأ يف : هلصأو . انلسرأب قلعتم رورجيو راج : ةيرق نب

 . هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا

 هلأل الع بوصنم ًاظفل رورجي مسا : زهقت . دئاز رج فرح : ريذن نم ©

 .رذنم لوسر

 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . اه لمع ال رصح ةادأ : اهوفرتم لاق الإ ©

 اهنون فذحو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم لعاف : اوفرتم . حتفلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و . ةفاضالل

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ

 ين تبرعأ : نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمآ ىلع انءابآ اندجو انإ ©
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

- 

 اة دو يلم ارا لاك ١
 © توريكو يرْتْلِسَتْأَع

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . لوسرلا لاق يأ

 فوطعم ىلع فطعلا واو ىلع ةلخاد ماهفتسا ةزمم ةزمهلا : مكتئج ولوأ ©:
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 0 ول ٠ مكابآ نوعبتتأ : ريدقتب فوذحم

 : مكئابآ نيد نم ىدهأ نيدب مكتئج ول يأ . هانعم مدقتل هباوج فذحو

 أ. ةيردصم' اولاو . ةيلاح : واولاو . ماهفتسا ظفلب راكنا فلأ فلألا نوكت

 امو:اولاو .:بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا اول١ ةلص (مكتتجا ةلمجو
 عم ىتح .: ريدقتلا . ردقم رج فرحب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب

 لاحتب قلعتم رورجملاو راجلاو مكئابآ نيد نم ىدهأ نيادب لبق نم مكئيحجم
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :: تئج . ةفوذحم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض : ءاتلا .. كرحتملا

 يف ملا لع ينم نيبطاخملا ريمصم - لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو .٠ هب لوفعم بصن لحم

 فلألا ىلع.ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو مكتتجب قلعشم رورجبو راج : يدهأب ©
 نيدب' يأ : هماقم ةفص تميقأ فوذحم فوصومل - تعن  ةفص وهو رذعتلل

 0 : . ىدهأ

 ىلع ينبم لوصوم مسا «أماو رج فرح : نم : هلصأ : متدحو امم ©

 ابرعت تدجو . ىدهأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمي رج لحم يف نوكسلا

 ال لوصوملا. ةلص «متدجولا ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو 6«تثجا بارعا

 . بارعإلا نم اهل لحم

 هب لوغفم .: ءابآ . هيلع لوعشملا ماقم يف رورجمو راج : مكءابآ هيلع ©
 مح نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ما فرظلا نوكي نأ زوجي ةلاحلا هذه ينو هيلع نينئاك مهومتدجو

 . . ةفوذحم لاحب ًاقلعتم بصن لح يف

 ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نورفاك هب متلسرأ امب انا اولاق ©

 . (تلضفا ةروس نم ةرشع

 تك 1 اا



 © َنْدَكْلا ةيبقع تاكميكر ظنا رمي <

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مقتنا . ةيببس ءافلا : انمقتئاف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان»و

 رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : مهنم ©

 عجارت .٠ ةددعتم روس يف تبرعأ : نيبذكملا ةيقاع ناك فيك رظئاف ©

 ىنعمب اهنأل «ةبقاعا لعف ركذو «تافاصلا» ةروس نم نوعبسلاو ةغلاشلا ةيآلا

 . (باقعال
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 *© نوديهاتْئٍةَرَمَعَِ 2 هةموو دبل يارا لاَدْدلَ ذو ”؟<

 نم نينيلاو ةساخلا هبآلا يف تبرعأ : هموقو هيبأل ميهاربا لاق ذاو ©

 . (تافاصلا» ةروس

 فرح : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ءارب يننا ©

 لحم يف - لك لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن ش

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ءارب . ةياقولا نون : نونلاو «نا» مسا بضن

 ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو نانثالاو دحاولا هيف ىوتسا كلذلو ردصم ةملكلاو

 . ءارب وذ يننا : ريدقتلاو

 ىلع ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح : نم : اهلصأ : نودبعت امم ©

 ةلص : نودبعت . ءاربب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا

 . لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو لوصوملا

 «نودبعت» ةلمج نوكتف ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . هنودبعت امه : ريدقتلا

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو "اماو . بارعالا نم اه لح ال اهلثم

 سا



 9# نيس كنك هتاف
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ءانثتسا ةادأ : يذلا الإ ©

 ؛يف نوكي وأ , يذلا نكل : ريدقتب عطقنم ء ءانثتسا وهو الاب ىاتسم بصن
 . يذلا نم الإ نودبعت امم ءارب يننأ : ىنعمب . ب رورجملا نم ًالدب رج لحم
 ؛نوكت, نأو «مهعاثوأ عم هللا نودبعي اوناك اولاق مهنا» ريسنفتلا ىلع ريدقتلاو
 .ىننأ : ريدقتب ةفوصوم «نودبعت ام١ يف ؛ام) نأ ىلع . ريغ ىنعمب ةفص ؛الإ
 ١ . يذلا ريغ اهنودبعت ةهآ نم ءارب
 ىنعمب بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلغفلا ةلمجلا : يفرطف ©

 :ةزاوخج هيف رتتسم ريمض لعافلاو فلا لع يتيم ياس لحق يفي 'يتفاا

 يفد .عاكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا . وه ريدقت

 . ذي لوعفم بصت لع
 '- ففيوست - فرح نيسلا . ليلعتلا ديفت . ةيفانثتسا ءافلا : نيدهيس هنإف ©

 ؛ ىلع ةردقملا:ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نيدهب . لابقتسالل
 ' ةياقولا نون نونلاو وه هزيدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقنلل ءايلا
 يف ملكتملا ريمض اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتسخاو ًأطخ ةفوذحملا ءايلاو
 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ؛نا». هب الوعفم بصن لح
 | عفر لحم يف «نيدهيس» ةلمجو «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . «نا) ريخ

4 
 و 207

 ْ ري 1 هع يوب
 عاقل محفل لع ينبم نضام لعفأ , لعج . ةيفانعتسا والا : اهلعجو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريد «اهاو ره ريد اوج ف رسم عسل

 !. هللا اهلعج ليقو ؟ينرطف يذلا الا نود امم ءارب يئنا» هلوق يهو

 ل ة45-



 ةفص : ةيقاب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ةيقاب ةملك ©

 . اهلثم ةيوصنم ةملكل - تعن

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةيقابب قلعتم رورجمو راج : هيقع غل

 . هتيرذ يف يأ . ةفاضالاب

 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو لعفلاب هبشم فرح : نوعجري مهلعل ©

 لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعجري «لعلا» مسا

 ىنعمب «لعلا ريخ عفر لحم يف «نوعجري» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف

 . هللا ىلا ةبوتلا ىلا نودوعي

 نيشْروُسرَو فارم هَجاَتح مهو[ تلعب
 ىلع ينبم ضام لعف : تعتم . فانئتسالل بارضا فرح : تعتم لب ©

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحشملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا 1

 . ةمعنلاو رمعلا يف دملاب مهتعتم يأ . لعاف عفر لح يف

 ىلا ةراشالاو . هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالؤه ©

 . ميهاربا ةيرذ نم مهو ةكم لهأ

 اهلثم ةبوصنم مهءابآ تعتمو ىنعمب ؛ءالؤه» ىلع واولاب ةفرطعم : مهءابآو ©:

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ءادتباو ةياغ فرح : مهءاج ىتح ©

 واولاب فوطعم : لوسرو . ةمضلاب عوفرم لعاف : نيبم لوسرو قحلا©

 عوفرم لوسرل - تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب اهلثم عوفرم ؛«قحلا» ىلع

 . ديحوتلل حضوم لوسرو نارقلا ىنعمب ةمضلاب اهلثم

 تك وي



 هه نوراكو اك ياَدعاَوُيَلارْمَفَجَألَو ٠ ل و ا ل كر اس 1 رو ا
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبسم مزاج ريغ طرش مسا : ال 2 ةيفانكسا واولا : الو ©

 0 ' . ةينامزلا' ةيفرظلا ىلع بصن

 «قحلا مهءاج؛ ةلمجلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ٌقحلا مهءاج ©

 1 . امل دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف

 !لعف يهو ٠ بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اولاق ©
 عفر ,لحم يف :لصتم ريمض واولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 . هب لوعقم بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ٌةقراف فلألاو لعاف

 نيخ ؟ رحبس . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : رحس اذه ©
 ا . ةمضلاب عوف رم «اذه)

 «انالو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : لن . ةفطاع واولا : هب اناو لى

 «ذل» مسا بصن لع يف ةوكسلا لع يب - يلا لصتم ريمض

 .,«نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : . ًافيفخت نينونلا ىدحا تفذح دقو

 أ نم ' ضومع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم نأ ربخ : نورفاك ©
 . هنكرحو درفملا نيونت

 ١" ريطعسرتلا يلج طئاوشلا دلال اوادو ©
 واوب هلاصتأل مضلا ىلع ينبم ضام لعف : : اولاق . ةفطاع واولا : اولاقو ©

 ْ . ةقراف فلألاو لعاف عفز لح يف لصتم يمض واولا .. ةعامجلا

 ؛ فام لعف : لزث ؛الع" ىنعمب ضيضمحت فرح ١ الول : اذه لزن الول ©

 يف نوكسلا ىلع يثبم ةياشا مسا : ذه . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 . لعاف بئان عفر لحم
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 . ةمضلاب هلثم عوفرم !اذه» نم نايب فطع نم لدب : لحجر ىلع نآرقلا ©
 . لزنب قلعتم رورجمو راج : لجر ىلع

 «نماو لجرل ةفوذحعع ةفصب قلعتم رورجمو راج : ميظع نيتيرقلا نم ©

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لجرل  تعن  ةفص : ميظع . ينايب رج فرح
 لحو «ىدحا) رورجملا فاضملا فذحو نيتيرقلا ىدحا نم ىنعمب ةرسكلا

 يأ فئاطلا لهأ نم لجرو ةكم لهأ نم لجر ىلع ىنعمب هلحم هيلا فاضملا

 . هب ةناهتسالا هجو ىلع هل ركذ «نآرقلا اذهل مهطوقو . نيتيرقلا يلجر نم

 د ا هم ل و 2 م سو -

 رف مهسيعَت 4 مه نكي انتمي نوعي نإ ٠
 7 20 ا ا ساس سو

 اصر هك 4 رهصح 0 تك

 وو 1100 7 و

 5 و كبر تمحو

 . ماهفتسا ظفلب مهضارتعا نم بيجعتو راكنا ةزمح ةزمهلا : نومسقي مهأ © :

 عراضم لعف : نومسقي . أدتبم عفر لحم يف لصقنم عفر ريمض : مه

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوضرم

 هيلا فاضم : كبر . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : كير. ةمحر ©

 لصتم ريمض فاكلاو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي 7
 نومسقي» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض -

 . !مهلا ريخ عفر لحم يف : هتوبن يأ «كبر ةمحر

 : مسق . أدتبم عفر لحم يف مضلا لع ينبم لصفنم ريمض : انمسق نحن «© |

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 . «نحنا ربخ عفر لحم يف 'انمسق» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 وهو انمسقب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مهقشيعم مهئيب ©

 هب لوعفم : ةشيعم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو فاضم
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 ثدلا . ةشيعملل ةفوذحم ةفصب قلغتم رورجبو راج : ايندلا ةايحلا يف ©
 فّألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةاينحلل - تعن - ةفص

 . نذعتلل

 , مهني انمسقا» ىلع واولاب ةقرطعم : ضعب قوف مهضمعب انعفرو ©

 . اهبارعا برعتو !مهتشيعم

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هْب لوعفم : تاججرد ©
 ١ لصوأو راجلا فذحف . تاجرد ىلا ىنعمب ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم
 ْ . لعفلا

 بوصنم عراضم لعف : ذختي . ليلعتلل رج فرح ماللا : مهضعب ذختيل ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 و . ةحتفلا [هبصن ةمالعو نابرصنم هذختي» ًالرعفم : ًايرخس ًاضعب ©

 «ْناثو . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص (اهدعب امو ذختيلا

 ١ رورجملاو راجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب ::اهدعب امو ةرمضلا

 كير ةوبنو : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم ؛ةمحر» ربخ : ريخ . تبرعأ : كبر

 | ىلع ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح : نم : اهلصأ : نوعمجب امم ©

 0 جلا دولا بارالا نم اق لخأل نمي رج لح يف نركسلا

 1 عجارلا - دئاعلاو . بارعالا نم.ال لحم ال لوضوملا ةلص «نوعمجلا

 : سي م ريدقتلا هب لوعفم هلل 0
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 07 توك

 يهو مزاج ريغ طرش فرح : الول . ةيفانئتسا : واولا : نوكي نأ الولو ©

 صقان عراضم لعف : نوكي . بصان ردضم فرح : نا . عانتما فرح انه

 .' ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوضنم

 بوصنم اهريخ : ةمأ . ةمضلاب عوفرم !نركي» مسا : ةدحاو ةمأ سانلا ©

 .ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةمأل  تعن  ةفص : ةدحاو .ةحعفلاب

 بارعألا نم امن لحم ال ةيردصملا «نا) ةلص : اهدعب امو «نوكي» ةلمحو

 فوذحم هربختو أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و

 ىلع مهعامجا نا وأ . رفكلا ىلع اوعمتجي نأ ةهارك الولو : ىنعمب ًابوجو
 . ايندلا طسب نم عنام رفكلا

 نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : لعج «الول» باوج يف ةعقاو ماللا : انلعجل ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو « انب هلاصتال
 .بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : اهدعب امو 'انلعج» ةلمجو
 . اندنع ايندلا ”اينا ةرهز ةراقش انلعجل ىنعمب

 ىلع ينبم لوصوم مسا «نماو . رج فرح ماللا : نمكحرلاب رفكي نمل«

 . ٍناثلا هب لوعفملا ماقم يف رورجملاو راجللاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفز ةمالعو عوفرم عراضم لعف :رفكي

 هللاب رفكي يأ رفكيب قلعتم رورجمو راج : نمحرلاب . وه هريدقت ًاناوج

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نمح رلاب رفكي» ةلمحو . هناحبس

 رفكي نمل» هلوق نم لاتشا لدب بصن لحم يف رورجبو راج : ًافقس مهتويبل » ٠

 عجل طعم ل وأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًافقس

 . «افّمس هللاب اورفك نم تويبل
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 [«نماو . ًافقس نم ةفوذخم ةفصب قلعتم رورجيو راج : جراعمو ةضف نم ©
 . ةمالعو اهلثم رورجم «ةضفا ىلع واولاب ةفوطعم : جراعمو .٠ ينايب رج فرح
 وأ لعافم نزو ىلع فوصلا نم ةعونمم اهنأل ةرسكلا نم ًالدب:ةحتفلا اهرج

 . دعاصم ىنعمب . نافرح هفلأ' دعب عمج ةغيص اهنأل

 . جزاع تعن  ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا: نورهظي اهيلع ©

 | عوفرم عراضم لعف : نورهظي . نورهظيب قلعتم رورجيو راج : اهيلع

 : دعاصملا ىلع ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضواولاو نونلا توبشب
 ' .٠ هورهظي وأ هولعي نأ اوعاطتسا !هف حوطسلا.نولعي يأ نورهظي

 ه» تركيه ارش و قا مهتؤيلو 5
 ' . اهبارعا!برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعمم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 .ًانكمتم سلج يأ ؛أكتا».نم . نوسلجي اهيلع ريرس عمج «ةرسأ»: ىلع ىنعمب

 5 هير و ةريف تاك لإ راو هو 0

 أ يف ةنيز يأ ًافرخز محل انلعجلو : ريدقتب «ًافقس» ىلع واولان ةفوطعم : ًافرخزو ©

 . نم ًافقلس لصألا نوكي نأ زوجيو . بهذلاو ةنيزلا : فرحخلاو . ءيش لك

 ! ىلع بصنف بهذ نم اهضعبو ةضف نم اهضمعب ينمي : فرصازو ةضف

 0 !ةضف ْنم» لخم ىلع فطعلا

 ْ لة هاما ىنعمب ةليثلا نم ةففغ : نا . ةيفانئتسا اؤاولا : كلذ لك ناو ©

 , لع ينبم ةراشا مسا : اذ : كلذ . ةمضلاب عوفرم ًادتبم : لك . ال لمع
 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالابا رج لحم يف نوكسلا

 - ديكوتلا مال نوكت وأ . ةددشم اهنأل 2الإ) ىنعمب ءانثتبسا فرح : عاتم امل © .

 ! بارعا نأك اذاف . ةيفانلاو ةقفخملا 4نا».نيب . ةقرافلا ماللا يهو  ةقلحزملا
 ١ ةففخملا «نا» يأ «نا) بارعا ناك ناو (الا» ىنعمب ؟املا تناك ةيفان «نا»
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 ام الثم» ىلاعت هلوقك ديكوتلل ةدئاز "اماو ةقرافلا ديكوتلا مال ماللا تناك

 : عتمت ىنعمب ٠ ةمضلاب عوفرم «لك» ربخ * !عاتماو "ةضوعب

 دلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجبم هيلا فاضم : انيدلا ةايحلا ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل - تعن - ةفص

 . رذعتلل

 .ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةرخآلا . ةيفانكتسا واولا : كير دنع ةرخآلاو ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ هيف لوعفم :دنع

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كبر . ةرخآلا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو

 فذحف . ةرخآلا ءازجو ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا

 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . أدتبلا ريخب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 © نق وه اطيق ركضت كارذ نعش 2002 2و مج هد دس

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا واولا : شعبي نمو ©
 «نم) ربخ عفر لح يف : .هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو أدتبم عفر

 هرخآ فذح همزج ةمالعو نمب موزجم .طرشلا لعف عراضم لعف : شعي

 : ىنعمب . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  واولا  ةلعلا فرح

 . ضرعي نم وأ ماعتي نم

 هيلإ فاضم : نمحرلا . شعيب قلعتم رورجبو راج : نمحرلا ركذ نع ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 لح ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ًاناطيش هل' ضيقن ©
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 نمب موزجم  هؤازج - طرشلا باوج عراضم لعف : ضيقن..بارعالا نم امل

 ,. نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 ةمالعؤ بوصنم هب لوعفم : ًاناطيش . ضيقنب قلعتم رورجمو راج : هل

 00 . ًاناطيش هل ردقن : ىنعمب . ةحتفلا هبصن

 أينبم' لصفنم ريمض : وه . ليلعتلا انه ديفت ةيفانئتسا ءافلا : نيرق هل وهف ©

 بخ. : نيرق . ربخلاب قلعتم رورجمو راج : هل . أدتبم عفز لح يف حتفلا ىلع
 ْ . هل لظي رهف ىنممب . ةمضلاب يفرم اوه»

4 

 85 نود مك نول بتل كا نو

 ؛«مهاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : مهئاو ©

 ىلع لومحي هلأل "ناطيش# ىلغ دوعي ْنأ مسا بصت لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ماللا «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا: ليبسلا نع مهنودصيل ل

 واولاو :نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نودصي  ةقلخزملا  ديكوتلا مال

 لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو لعاف عفر لحتأ يف لصتم ريمض
 راج : ليبسلا نع . ظفللا ال ىنعملا ىلع «شعي نما ىلع دوعي ريمضلاو .هب
 . نيدلا نع مهنوعنمي يأ . مهودصيب قلعتم رورجو

 . لاخ بصن لحب يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح : :واولا : نويسحبو ©

 ادعبم ربخ عفر لحم يف «نوبسحي «ةلمجو نودصيا» بارعا برعت : نويسحي

 . نوبسح مه 1 هريدقت فوذحم

 ّدس زدصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو نا : نودتهم مهنأ ©
 يف امه)ا ىلع دوعي ريمضلاو . تيبرعأ ( ميغأ)و 'نوبسحيا يلوعفم دسم

 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم هنأ ربخ : نودتهم ؛مهنودصي#
 !ش . درفملا نيونت نم ضرع

 كلل + نإ ناكل



 رو دل و 2 5 مدا هس و 1 1ع ا .

 5 ُيولاَْشَف نول دب كتيير كليلة [ءأَج اًإ مح 78

 ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ءادتباو ةياغ فرح : اذإ ىقح ©

 . طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم هباوجب قلعتم هطرشل

 ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : انءاج ©

 يف «نم» ظفل ىلع دوعي وه : هريدقت ًاناؤج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان)و . ىثاعلا انءاج يأ (شعي نموا هلوق

 . هب لوعفم بصن لحم يف

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو «ءاج» بارعا برعت : لاق ©

 ةلمجلاو . هناطيشل هللا ركذ نع يماعتملا يأ يثاعلا لاق ىنعمب . بارعالا

 . لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب

 اي : ريدقتلاو . فوذحم ىدانملاو ءادن فرح وأ . هيبنت فرح : اي: تبل اي ©

 . هنأ تاوخأ نم بضنو نمت فرح : تيل . ًالثم ءالؤه

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : كتدبو ىثيب ©

 ةبسانملا هتكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبنق ام ىلع ةرذقملا
 - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو فاضم وهو مدقملا «تيل» ربخب قلعتم

 . اهبارعإ برعتو «ينيب» ىلع واولاب ةفوطعم :كنيبو .ةفاضالاب رج لحم يف

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو
 . ةفاضالاب

 . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم «تيل» مسا : نيقرشملا دعب ©
 نونئلاو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيقرشملا

 يف دارملاو . برغملاو قرشملا : امجو درفملا يف ةكرح او نيوئتلا نم ضوع
 قرشملا نم برغملاو برغملا نم قرشملا دعب : لصألاو . امهدعابت : امهدعب

 . برغملا ىلع قرشملا بلغف
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 مذلا ءاشنال دماج ضام لعف : سئب . ةيفاننتسا : ءافلا : نيرقلا سئبف ©
 | صوصخملا فذحو .ةمضلاب عوفرم «سئب# لعاف : نيرقلا .حتفلا ىلع ينبم
 '.!يشاعلا ىلع دوعي تآ نيرفلا سئبف : ريدقتلا مولعم هنأل ًاراصتخا مذلاب

 * ةؤررفن نافأو مك شتاك مويا سسسَيلَو
 ا. لالقتسأو يفتي بطن فرح : ل ةيفاتعسا : وارلا : مكعفني نلو ©

 !ريمض : فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : عفني

 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريض - لصتم
 1 . روكذلا عمج ةمالع .ميملاو

 هيضن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم - هيف لوعفم نامز فرظ :' نإ مويلا ©

 وأ ٠ بارعالا نم اهل لحم ال ليلعتلل فرح : ذإ : عقنيب قلعتم ةحتفلا

 كذا» تناك ناو !مويلا# نم ًالذب بصن لخم يف نوكسلا ىلع اينبم امسا نوكت

 اةرخئآلاو ايندلا نا : كلذ ليلعت يف ليقف ضامب سيل ؛مويلا»» يضاملا ديفت

 'مويلا نم الدب اذا» نوكتف هيلعو . ىلاعت هللا مكح يف ءاوس امهو ناتلصتم

 :مهملظ توبث نأ : ىنعملا ليقو . ضام مويلا نأك وأ ةيلبقتسم اهنأك ىتح

 ' مكملظ حلط ذإ مويلا مكعفني نلو : لاق هنأكف ةمانيقلا موي نوكي مهدنع

 متمللظ ذا دعب : ريدقتلا : نورخآ لاقو . ًاضيأ مويلا نم لدب وهف مكدنع

 : : ٠ هب ملعلل فاضملا فذحف

 نم الدب هذا» بارعا ةلاح يف ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعنفلا ةلمجلا : متملظ ©

 نيب ةيضارتغا «متملظ» ةلمج نوكت ليلعت فرح : اهبارعا ةلاح يفو ؛مويلا»
 نيكل لع ينس نام لعق يفي ٠ بادصالا نم اف ل ال هلعاذو لعل
 !ينبم - نيبظاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال

 وعفم فاصو : وكلا ع الع ملط عاف ب ل يفضل لع

 . مكسفنأ متملظ يأ
 :ريمضض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن:فرح : نا # ياذعلا 3 مكنأ ©
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 ميملاو «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخم لا ريمض  لصتم

 عم «نأ»و «نأ» ربخب قلعتم رورجمو راج : باذعلا يف . روكذلا عمج ةمالع

 مكعفني نل : ريدقتلا عفني) لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا

 يردصملا فرخلا ةلص اهربخو «نا» مسا نم ةلمجلاو . باذعلا يف مككارتشا

 يف نيكرتشم مكنوك مكعفني نل : ىنعملا نوكي وأ . بارعالا نم امل لحم ال

 ينمتلا ىلعو . هيف مهكارتشا بعصلا رمألا يف نيعقاولا عفني اك باذعلا

 .نيرقلا ةدعابم ينمت نم هيلع متنأ ام:مويلا مكعفني نلو : ىنعملا نوكي
 نأ مكقح نأل مكينت مكعفني نل يأ ليلعت» نوكرتشم باذعلا يف «مكنأ»و

 . رفكلا وهو هببس يف نيكرتشم متنك امك باذعلا يف مكؤانرقو متنأ اوكرتشت

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «ْنأ» ربخ : نوكرتشم ©
 . درفملا نيونت :

 يام 1 ا كمر د و رس و م ل 1
 ل نيبِللَصِف ناك نمو خرم مضل يش نأ م

 ىلع تلخدأ ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ ةزمه ةزمه لا : عمست تنأفأ ©

 ىلع كلذ ىلع رداقلا وه هدحو هللا نأ ىلع ليلد هلعف نود يدهملا وأ عمسمملا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتنم عفر ريمض : تنأ . رسقلاو ءاجلالا ٌليبس

 لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : عمست . أدتبم عفر

 عفر لحم يف اهدعب امو «عمست» ةلمجو تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . أدتبملا ريخ

 : وأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىمعلا يدهت وأ مصلا ©

 . اهبارعا برعتو «مصلا عمست» ىلع ةفوطعم : ىمعلا يدهت . فطع فرح

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : ناك نمو ©

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . بوصنم ىلع فوطعم هنأل هب لوعفم بصن :

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع

 كك وب لا



 , - تعن 'ةفص : نيبم «"ناك» ريخب قلحتم رورجمو راج : نيدم لالض يف

  ةنيبم لالض يف ناكا ةلمججو . ةرسكلا اهرج ةمالعو ابهلثم ةرورجم لالضل ٠

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ١ وايل مز ةيالعلإ 8
 .:(ب تمغدأ مزاج طرش فرح نا : اهلصأ : اما . ةيفانثتسا : ءافلا : اماف ©

 : ا "ل ةباثمب يهو ةدئاز امو

 , مزج لح يف ديكرتلا نرتب هلاصتال حتفلا لع ينبم اضم لعف : كب .نيهذت ©

 ريمض لعافلاو بارعالا نم امل لحم ال ةدكؤملا نونلاو طرشلا لعف هنأل ناب

 ا 2” نيهذب قلعتم رورجو راج : كب . نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم
 مهيلع كرصنن نا لبق كانضبق ناف : ىنعمب . ءابلاب هيلا تدعت اهوعفمو

 00 1 . مهنم نينمؤملا رودص ىفشنو

 : مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نومقتنم مهنم اناف ©
 هبشم ديكوتو بصن فرح: َّنأ . طرشلا باوج يف ٌةعقاو : ءافلا . نإب
 , مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ةمغدملا «اناو . لعفلاب

 رابجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : نم ؛نا»
 ' عمج هلأل واولاب عوفرم «َّنا» ربخ : نومقتنم . «نا» ربخب قلعتم رورجملاو

 | دشأ مهتم مقعتتس : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم
 . ةرخآلا يف ماقتنالا

 0 واه د سس 05

 ه8 دوُنفْتمهَيعقَرم سدو ءراَكَئيروأ *

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع وأب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©
 لح يف حتتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض «كنيرن» يف فاكلاو
 ! لبع يف نوكسلا ىلع يثبص لوصوم مسا : يذلا . لوأ هب لوعفم'بصن
 ' . اهل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ناث هب لوعفم بصن
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 لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهاندعو © '

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم
 . باذعلا نم هب مهاندعو ام يأ ًاراصتخا راجلا ةلصلا تفذحو . هب لوعفم

 باذعلا نم مهاندعو امو دمحم اي كتايح يف زجنن نأ اندرأ ناو : ىنعمب

 . اننوتوفي ال انتردقو انتكلم تحت مهف ردب موي وهو مهب لزانلا

 طع 1

 ة 0 تارا سا ب هس د ص ا
 هذ رست لو ولعلك كن كْيلِإ جوأ ىِذْلب لِمَ 3

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : كسمتسا . ةيفانئتسا : ءافلا : كسمتساف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . رج فرح : ءابلا : يذلاب ©

 . كسمتساب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب ربج

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : كيلا يحوأ ©

 ىنعمب يحوأب قلعتم رورجمو راج :.كيلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . كيلا هللا هاحوأ يذلاب كسمتف

 لصتم ريمض فاكلاو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كئا ©

 . اهمسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم .. بطاخملا ريمض -

 - ةفص : ميقتسم «نا) ربخب قلعتم رورجتو راج : ميقتسم طارص ىلع ©

 قيرط ىلع كنأل ىنعمب . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم طارصل - تععن

3 0 

 © َن تكَقَوَس اموقلو كاران 5

 ريمض ءاطلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : هئاو ©

 . ؟نِإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
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 .١ ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ركذ  ةقلحزملا - ديكوتلا مال ماللا : كل ركذل ©

 0 . كل ريبك فرشل كيلا
 فاكلو لا لع فوطعم روركي راج : كرف. . ةفطاع واولا : كموقلو ©

 - قيوست فرح : فوس . فطع فرح : واول ! نولأست فوسو ©

 عراضم لعف : : نولأست . فوسلو : ريدقتلاو ديكوتلا 0 لا

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عونفربم لوهجسملل ينبم

 ٠ ةميقلا موي هنع نولأست : يأ . راجل ةلصلا تفذحو . لعاف

 1 كيب ندا مْزع 1 7-0 10-200 , 2س >2 لدور

 © نود
 عاملا نوكسلا لع ينبم رسأ لعف : لأسا . : واولا :: لأس او ©

 . تنأ هريدقت يرو م ا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : انلسرأ نم ©
 لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم:ضام لعف : لسرأ

 ' لخم ال لوبصوملا ةلص «انلسرأ» ةلمجو .. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم ام
 ' اذهو . مهانلسرأ نيذلا يأ مهاتلسرأ نم : ريدقتلا . هبلوعفم هنأل لحملا

 ! فيك ذا .: ىنعملاو ريسفتلا عم ضراعتي وهو بارعالا هجروب صاخ : ريدقتلا

 ! باب نم فذح ميزكلا لوقلا اذه يفو ؟ لاؤسلا اذه ميركلا لوسرلل ىتسني

 | ىلاعت هلوق فسوي ةروس يف ءاج امك ميركلا نآرقلا يف ريثم وهو راصتخالا
 كانه ريدقتلا اذه زاج اذاو . ةيرقلا لهأ لأساو:: ريذقتب «ةيرقلا لأساو»

 ؛ انلئنرأ دق نم لئابق دمحم اي لأساو : ريدقتلا نوكيف ًاضيأ انه زوجي هنإف

 ب ةغ6م5-



 هيلا فاضملا لحو «لئابق» لأسا لوعفم فذحف . انلسر نم ًالسر مهيلا

 «انلسر نم» نآل فذح دقف «ًالسر)ا وهو «اتلسرأ'" لوعفم امأ . اهلحم «نم»

 . .٠ هيلع ةلاد ةيضيعبتلا وأ ةينايبلا

 «انلسرأل لوعفمل ةفوذحم ةفصب وأ انلسرأب قلعتم رورجبو راج : كليق نم ©

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ردقملا

 . ةفاضألاب

 السر مهنوك ةلاح «نم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : السر نم ©

 «انلسرأ» لوعفم ىلع ةلاد ضيعبتلل «نم» نوكت وأ . ةينايب نمو . انلشر نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض .«اناو

 . ماهفتسا ظفلب يفنلل راكنا ةزمه : ةزمحلا : نمحرلا نود نم ائلعجا ©

 بصن لحم يف «اهدعب امو انلعجأل ةلمحو «انلسرأ» بارعا ابرعت : انلعج

 0 . كوقلا ىنعمب , «لأسا» ةملك نأل لوقلا لوقم هب لوعفم

 : نمحرلا . انلعجل يناثلا لوعفملا ماقم يف وه وأ انلعجب قلعتم رورجيو

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم' :هللا

 لعف : نودبعي . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نودبعي ةهلآ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عرانضم ٠
 . ةهلآل ةفص بصن لحم يف «نودبعي» ةلمجو . لعاف بئان

 2 ُلوُسَرْنِإَلاَقْكَو 2110 ناك ىسوُم السدو 5

 © نيلخاير

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوعرف ىلا انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو ©
 . ارفاغ» ةروس نم نيرشعلاو ةثلاثلا

 ءاطاو هلثم رورجملا ىلع فوطعملاو اًنوعرفاا ىلع واولاب ةفوطعم : هئلمو ©

 . ةفاضالاب رج' ل يف لصتم ريمض
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 ؛ لغف : لاق . مهل لاقف ًاعيطم مهاتأف ىنعمب رمضم ىلع ةفطاع ءافلا : لاقف ©

 ةلمججلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 : .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف: هدعب

 . ,ةمضلاب عوفرم اهربخ : لوسر «نا» مسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض

 ا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بير

 عمجب حلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا ©

 - راجلا فذحو درفملا يف ةكرح لاو نيونتلا نم ضوع ونلاو . ملاسلا ركذملا
 . مكيلا هلوسر يأ اهتلص

 ه0 نك هن يايمه انف ا/ 2 ح0 2 هم ماع 0 5

 «نيحا ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتسا :: ءافلا : مهءاج املف ©

 ..اباوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم:يف نوكسلا ىلع ينبم
 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ءاج
 لخغ يف مهءاج ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو وه

 . ةقاضالاب رج

 نوكسلا لع ينيم لصتم ريض ان .مهءاجب قلعتم رورجو راج : انتايآي ©

 نأل وأ ةازاجملا يف ءافلا دسم ةداس اهل لمع ال !ةيئاجف» اءاجن فرح ؛ مه اذأ ©

 منه ءاج ملف .: ريدقتب اهلحم يف بصنلا لماع وهو ردقماهعم ةأجافملا لعف

 نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . مهكحلض تقو اوئجاف انتايآب

 ' .٠ أدتبم عفر لحم يف

 عراضم لعف : نوكحضي . ربخلاب قلعتم رورجتو راج : نوكحضي اهنم ©
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 ةلمحو . لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم

 «نوكحضي اهنم مه» ةيمسالا ةلمجلاو “مهلا ربخ عفر لحم يف «نوكح ضي»

 . بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج

 و ء+ءوق رب مر 1226 راس 7 2 تست سس تل د 0

 © نونه ناذغر خئعلوأ شل نيابة هيرو 4
 عراضم لعف : ىرن . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا واولا : مهيرث امو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 0 نحن : هريدقت ًابوجو

 اظفل رورجم مسا : . يفنتلا ىنعم ديكوتل ةدئاز رج فرح : ةبآ نم ©

 ْن 5
 ناث هب لوعفم هنأل ًالحم بوصنم

 لع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه . امل لمع ال رصح ةادأ : ربكأ يه الإ ©

 ا ربكأ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص «لعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمم

 . لحملا ىلع ةيآل - تعن - ةفص بصن لم يف اربكا يه» ةيمسإلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض هاهو . ربكاب قلعتم رورجمو راج : اهتخآأ نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ىلع ينبم يضام لعف : ذخأ . ةيفانعتسا واولا : باذعلاب مهانذخأو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 راج : باذعلاب . هب لوعفم بصن لحن يف نيبئاغلا ريمض «مهلو لعاف

 . مهانذخأب قلعتم زورجمو

 ريمض («مهاو (ْنا» تاوخ أ نم لعفلاب هبشم فرح : نوعجري مهلعل ©

 توبثي عوفرم عراضم لعف : نوعجري «لعلا مسا بصن لحم يف نيبئاغلا

 لحم يف "نوعجري» ةملجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . ةبوتلاب مهمر ىلا نوعجري مهلعل يأ «لعل» ربخ عفر
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 5 اواو
1 01 

 48 نوال نإ ل دنع يعامل

 داوي هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانتتسا واول اولاقو ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولا ٠ ةعامجلا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : رحاسلا اهبأ اي ©
 يأل ةفص: رحاسلا . نينكاسلا ءاقنلال فلألا تفذملو هيبنتلل ةدئاز «اهاو
 )ش . ةمضلاب ةعوفزم لحملا ال ظفللا ىلع

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : كبر اذل عدأآ ©

 رياض لماقلاو . ديلا - ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلغ ينبم رمأ لعف :عدا
 , عداب قلعتم رورجتو راج هانلاو تنأ هريدقت ًايرجو هيفرتتسم

 لك لو يمض فاكلاو ةسقلا هبمعن ةمالعو برص هب لوعشم

 ْ . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : كدنع دهع امي ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دهع . ءابلاب رج لحم

 ةيفرظلا ىلع بوصنم - نامز فرظ هيف لوعفم : كدنع . ره هريدقت ًاناوج

 «كبر» ف تبرعأ فاكلاو . فاضم وهو دهعب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو

 5 عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلض(كدنع دهع» ةلمجو

 ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو ةوبنلا نم ليلد يأ كدنع هدهع اهب : ريدقتلا

 ليوأتب : اهدعب امو "اماو . اهل لحم ال اهتلص «كِنلا دهع» ةلمج نوكتف
 . كدنع هدهعب يأ عداب قلعتم رورجملاو راخلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم

 لصتم ريمض « ان »و لغفلاب هبثم ديكوتو بصن فرح : نودتهمل اننا ©
 مال ماللا نا" مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض -
 ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : نوذتهم  ةقلحزملا  دّيكوتلا

 د ةةكال



 لع ال مسق باوج «نودتهمل انا» ةلمجو .' درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو

 . مسقلا ءاي «دهع اهب» يف ءابلا رابتعا زاج اذا امل

 هم و وسر و داس سو ل ١

 45 وكي ره اذإ بارا مْنع ارك انو 0

 : فشك . نيعبرألاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ (لف : انفشك املف ©

 ينبم لصتم ريمض ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 راجلاو . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : باذعلا مهنع ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف «باذعلا مهنع انفشك» ةلمحو

 فذحو . نيعبرألاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوثكنذي مه اذا ©

 . مهدهع نوضقني مه اذاف ىنعمب . مولعم هنأل ًاراصتخا «نوثكني» لوعفم

 رمل عور ضوه يسيل ويل هم موو موو نا

 ه9 نور اور الكأ يتكبر

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىدان . ةيفانكتسا : واولا : نوعرف ىدانو ©

 مو ٠. ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف نوعرف . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . فيرعتلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل نوني

 ىنعم ىلع ناك اذاو مهيف حاص ىنعمب ىدانب قلعتم رورجيو راج : هموق يف ©

 ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو يفب هيلا ىدعت ىدان لوعفم ةباثمب نوكيف مهاعد

 . ةفاضالاب رج لحم يف  بئاغلا

 .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 ةيلعفلا ةلمحلاو . ٌالئاق : ىنعمب نوعرف نم لاح بصن لحم يف «لاق» ةلمجو

 م



 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف «موق ايا دعب
 ' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : موق , ءادن ةادأ : موق ان ©

 ةرسكلاو ملكتملا ءاي ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عم هرخآ ىلع ةردقملا
 ! ةفوالحملا ءايلاو ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتمخاو ًاطخ ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلاد
 ٠ . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض

 ؛ ىنعم عجرف :ىفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمه ةزممهلا : يضم كلم يب سيلأ ©
 ١ نضام لعق' : سيل . تابثالا يف ةغلابم يفنلل راكنإ ماهفتسا وه وأ ريدقتلا

 ' . مالقملا «سيل» ربخب قلعتم رورجمو راج : يل حتبلا ىلع ينبم صقان

 رورحي هيلا فاضم : رصم . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم اهمسا : كلم كلم

 , ىلع فرصلا نم عرنمم هنأل ةحسفلا نم ًالدب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 1 . ثينأتلاو فيرعتلا

 ! ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه . فطع فرح واولا : يرجت راهنألا هذهو ©
 ' ةراسثالا مسا نم لدب : راهنألا «كلم» ىلع فرطعم هنأل عفر لم يف رسكلا

 ! هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يرجت . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم
 ! يه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا :ىلع ةردقملا ةمفلا

 أ ةلمبجلاو ةيلاح واولا نوكت وأ . راهنألا نم لاح بصن لحم يف «يرجت» ةلمجو
 ةلمجو عفر لحن يف «هذه» ةراشالا مساو ًالاح بصن :لحم يف : اهدعب ةيمسالا

 ' يهجو ىلع رامنألا» نوكت نأ زوجيو اهذه» ربخ عر لخم يف «يرجتا
 . رابتألل ًاتجن - ةفص .بارعالا

 - علكتلا ريم - لصتم ريمض ءايلاو يرجتب قلعتم رورجمو راج : يقتحت نم ©
 ٍْ . يدي : نيب . ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف

 : ءافلا . ريرقت ةزمه وأ ماهفتتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمه لا : نورصيت الفأ ©
 ' ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نورصبت . ال لمع ال ةيفان : ال «ةينيزت» ةدئاز

 . ' اطوعفم فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولإو نونلا توبث هعفر
 ' . مولعم هنأل ًااضتمخا

 دة تاك



 رب رواج ريكا اسرو 1 100
 ه8 يداك نوه ىلع أ ١

 ىلع ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم اهنأل ةلصتملا يهو فطع فرح : مأ : ريخ انأ مآ ©

 عضوم ةريخ انأ» هلوق عضو هنأ الإ . نورصبت مأ نورصبت الفأ ىنعم

 لازنا نم نم اذهف ءارصب هدنع مهف ريخ تنأ : هل اولاق اذا مهنأل نورصيت

 د عمي ريرقتلا ةزمفاو ريخ انأ لب : ىنعمب «لب# بارضالا فرح

 لع ينبم لصفتنم عفر ريمض : انأ . يلاح هذهو ريخ ينأ رقتس رقتساو مكدنع

 . ةمضلاب عوفرم هربخ : ريخ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح : يذلا اذه نم ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب زج

 . ؛اذه» نم لدب وأ ةفص رج لحم يف نوكسلا

 : وه « بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا ةلمجلا : نيهم وه ©

 عوفرم اوه» ربخ : نيهم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض
 . فيعضلا اذه نم ىتعمب ةمضلاب

 صقان عراضم لعف : داكي . امل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : داكب الو ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو او ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نييي ©

 اطوعفم فذحو داكي# ريخ بصن لحن يف «نيييلا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج

 22ج

 8 َنينرفم لا هوب نت روس دع قل الو ماعلا

 لمع ال «اله) ىنعمب مب ضيضحم فرح : الو . ةفانتسا: ءافلا: يقل لولق ©

 ١ عيفلا لع ينم لوهجملل يبم يضام لعف : قلأ . هل
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 ' عوفرم لعاف بئان : ةروسأ . يقلأب قلعتم رورجمو راج : ةروسأ هيلع ©
 .. لطافب هلعف نع لصف هنألو يقيقح ريغ هثينأت نأل هلعف ركذو ةمضلاب

 ! رج/فرح «نماو . ةروسأل - تعن  ةفصب قلعتم رورجيو راج : بهذ نم ©

 0 ا . ينايب

 ١ . ختفلا لع ينبم ضام لعف .: ءاج . رييختلل فطع فرح : هعم ءاج وأ ©
 . عاتجالا ىلع لدي فاضم وهو ءاجب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : عم

 : يف - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو فرظلا ىنعمب مسا يا ةبحاصملاو

 . ءافاو حتفلا ىلع اهب رج فرح عما برعت نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لع

 ١ 1 . ءاجي قلعتم رورجملاو راخلاو عمب رج لحم يف

 , لاخ : نينرتقم . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : نيئرتقم ةكئالملا ©

 ١ نيتونت_نم نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم
 ْ .' هقيدصتل.هب نيثورقم ىنعمب . درفملا

 210 ا
 ل رس يحل قالا: هنوف قكتساف ه

 ٠ هب.لوعفم :: هموق .: وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 ! لحم يف -.بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ْ . ةفاضالاب رج

 . واب هلاصتال ملضلا ىلع يتبم ضام لعف : هوعاطا . ةيبيس ءافلا : هوعاطأف ©

 ريخض - لصتم ريدصخ هاو لعاف عقر لحم يف لصتس ريس واوا ةعامجلا

 1 ٠ هب لوعفم بصن لخ ف - ثتئاغلا

 ريمض ؛مه)و ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هيشم دنيكرتو بصن فرح : مهئا ©

 . (نا» مسا تصن لحم يف نييئاغلا

 | لف : اناك «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيقساف ًاموق اوناك ©

 تقال



 عفر لحم يف لصتمريمض واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 هبصن ةمالعو بوصنم ؛«اوناك» ريخ «ًاموقاو ةقراف فلآلاو «ناك» مسأ

 ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل - تعن  ةفص : نيقساف .ةحتفلا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج ابمأل

 يي همهم انتا انوُفَماَء ل هه

 سم رس عاج رش كيد ياعسل اا« فوق امل

 30 نشف هتاف ةيارشلا ىلع بسس لع ادرك ىلع ينجس

 واولا . ةهعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : . هباوجب

 ف وكسلا لع يلج لصنم ريض ناو . لاف مفي لح قف لستم يبس

 رج لح يف «انوفسآ» ةلمجو . انوبضغأ نيحف : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم
 . ةفاضالاب

 . بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهثم انمقتنا ©

 ينبم لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مقتنا

 يف نييئاغلا ريمض «مهلو رج فرح : نم . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . انمقتناب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رجا لحم

 ريمض ؛«مهاو . اهبارعا برعتو «انمقتنا" ىلع ءافلاب ةفوطعم : مهانق رغأف ©

 . هب لوعغم بصن لحم يف نييئاغلا

 ءايلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم مهانقرغا يف «مه» ريمضلل ديكوت : نيعمجأ ©

 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ماسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل
 . ءاعمج هثنؤمو هظفل نم هل درفم ال عمج ىنعم يف دحاو «عمجأ» عمج يهو

 كمال

 *©© نيل لَم

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مهانقرغأف» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ًافلس مهانلعجف ©
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 هبنضن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًافلس .. اهبازعإ برعتو ةقباسلا

 ' . ةودق ىنعمب ةحتفلا

 . ةظعو يأ اهبارعا برعتو «افلس» ىلع واولاب ةفوطعنم : نيرخآلل ًالثمو ©
 مسالا رج ةمالعو ٌالثم نْم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيرخآلل

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل ءانيلا

 0 22 257 كر ها/

 ينم ىئاس لعف : برش ٠ نيعيألاو ةعباسلا ةميركا آلا بارعا برمت ©

 :. ميرم, ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : نب ١ ١ حتفلا لع ينبم لوهجملل

 عونم هلأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا رج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم

 روصنم ةحيتفلا ز ةمالعو ةب لاح : ًالثم . ثينأتلاو :في فرصلا نم

 . لالا ٠١ اذه نم يأ (هتمالو . لغم ريمض يأ يناثلا (برض» لوعفم ماقم ماق

 0 21011111 1 اره هب

 وأوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع وارلا : اولاقو ©

 ةلمسجلاو.. ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب

 عوفرم أدتبم : ةهآ . اه لمع ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : ريخ  انتهلأ[ ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ةاناو .ةمفلاب
 ْ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ . ةفاضالاب رج

 :. وه . ماهفتسا ةزمهب ةقربسم ااهنأل ةلصنم لا مأ يهو فطع فرح : وه مأ ©

 ريهضلاو ؛انتمآ» ىلع فوطعم عفر لح يف حتفلا لع ينبم لصفنم ريمض
 ةيرخسلا مهتملآ نيبو هنيب ةنزاوملاب مهضرفو . ميرم نب ىسيع ىلع دوعي
 . وه وأ كدنع ريخ انتملأ : ىنعمن ءازهتسالاو

 ل ةككال



 ءالاو «اولاق» بارعا برعت : اوبرض . اه لمع ال ةيفان : كل هويرض ام ©

 رورجتو راج : كل . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ٠

 . كل لثمل اذه اوبرض ام يأ . هوبرضب قلعتم 1

 - هلجأ نم  هلجأل لوعفم : ًالدج . ال لمع ال رصح ةادأ : ًالدج الإ ©

 لوقلا يف ةبلغلاو لدحلا لجأل الا : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ش . نيلدج ىنعمب ًالاح نوكي نأ زوجيو
 لع ينبم لصفنم ريمض : مه . فانثتسالل بارضا فرح : موق مه لب ©

 . ةمضلاب عوفرم هربخ : موق . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم موبقل - تعن - ةفص : نومصخ ©

 ريثك يأ ةغلابملا يص نم يهو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 . اه لح ال ةيفانثتسا ةيمسالا ةلمجلاو ماصتخملا وأ لدجلا

 ٌليِوْرَس وادم تعاونا 1 0 7 دل مو ءرثا# سكب سو د
 لع ينبع لصفتم ريمض : وه . ةيفاثلا "ما نممب ةلمهم ةفنغ : وه نإ ©

 , أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 . ةمضلاب عوفرم ؛وه» ريخ : دبع . ا لمع ال رصح ةادأ : ديع الإ ©

 : معنأ . دبعل - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا : ةلمجلا : هيلع ائمعنأ ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان)و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 تفذحو . انمعنأب قلعتم رورجمو راج : هيلع . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . ةوبنلاب ةيلع انمعنأ : ىنعمب ًاراصتخا راجلا يأ ةلصلا

 ريمض ءاهلاو اهبارعا برعتو انمعنأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ًالثم هانلعحو ©

 . ًالثم هانريصو ىنعمب ةحتفلا هبصن

1 



ج ةمالعو ماللاب .رورجم مسا : ينب .. رج فرج 1: ماللا : ليئارسإ ينبل ©
 ١ هر

 5 : ليئارسا . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا
 : عؤتمم هنأل ةرسكلا. نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 . ؛ ةمجعلل فرصلا نم

 قرشا كي هكا ده 82
 . ل د سلا نوف داش واو

 ' ريض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم :لغف : ءاشن - عانتمال

 1 .' نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسمإ

 ' ماللا . بارغالا نم ال لحال مثاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : العجل ©
 ..انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج اول» باوج يف ةعقاو
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ٍينْبَم لصتم ريمض (اناو

 ْ روكذلا ع ةمالع ميلا العجل !- يناثلا لوعفملا ماقم هماقم رورجتو راج : مكنم ©
 ١ . ؟مكلدبا ىنعمب

 يف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم. : ضرألا يف ةكئالم ©

 . نوفلخيب قلعتم :رورجمو راج :ضرألا

 نأ زوجيو .٠ ةكئالملا  تعن ةفص ببصن لحم يف: ةيلعفلا ةلمجلا : نوفلخي ©

 ةلمحو ةكئالم نم ةفوذحم ةفصب ًاقلعتم .«ضرألا يف رورجملاو راجلا نوكي

 اهباستكا دعب «ةكئالم» نم ًالاح بصن لحم يف نوكت وأ ةيناث ةفص «نزفلخي»

 ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف يهو . انهعضو دنع ةفرعملا

 قايس نم مولعم هّنأل ًاراصتخا اهروعفم فذحو : لعاف عفر لحم يف لصتم
 ش ' .٠ (مكنوفلخي يأ ..لوقلا

 ب ٌةكمقال



 عتاب ادعو نوع 05 ةءاكلد اوما

 هبشم ديكوتو بصن فرخ : نا . ةيفانعتسا : وارلا : ةعاسلل ملعل هنإو ©

 ديكوتلا مال ماللا . ( إل مسا بصن لح يف لصتم يمس ءافار لعفلاب

 قلعتم رورجمو راج : ةعاسلل . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ملع  ةقلحزملا

 هب يأ نآرقلل ريمضلا نا .ليقو . ىسيع ناو يأ «ملع» نم ةفوذحم ةفصب

 . ةعاسلاب مالعالا نآرقلا يف يأ هيف نأل ةعاسلا ملعت

 لعف : نرتمت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئتسا : ءافلا : اهب نرتمت الف ©

 . الب مزج لحم يف ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم عراضم

 ةعامجلا واو . ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو

 نونو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا

 نم يهو نرتمتب قلعتم رورجمو راج : اهم . بارعالا نم اهل لحم ال دنيكوتلا

 .' كشلا يأ ةيرملا

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نوعبتا . ةيفانثتسا واولا : نوعبتاو ©

 نوئلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 ءافتكاو اراصتخاو أطخ ةفوذحملا ءايلاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةياقولا نون

 اوعبتاو : ىنعملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض اهيلع ةلادلا ةرسكلاب
 ريمضلا هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف يلوسر وأ يعرشو ياده

 . هماقم

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ميقتسم طارص اذه ©

 لعج نا نارقلا اذه وأ . هيلا مكوعدأ يذلا اذه يأ هيلا وعدملا ىلا ةراشالاو

 : ميقتسم . ةمضلاب عوفرم «اذه».ريخ :  طارص . نآرقلل «هناو» يف ريمضلا

 . ًاضيأ ةمضلاب ةعوفرم طارصل - تعن  ةفص

458 



 و كلو سو ٍ هو هكر
 45 نيم دعرصا 7 ةكضيلو 1”

 !: مكندصي .ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع :راولا : ناطيشلا مكندصي الو ©

 . الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف
 0 نييطاخملا ريم - لصتتم ريمض فاكلاو

 ْ . ةمضلا هعقر .ةمالعو عوفر لعاف : ناطيشلا

 ,ريمض ءاهلاو ليلعتلا انه هانعم لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكل هنإ ©

 قلغعتم رورجيو راج : مكل «نا» مسا بصن لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم

 ْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو 2نا» ربخب

 :ةعوفرم ودعل  تعن  ةفص : نيبم . 'ةمضلاب عوفرم ةنا» ربخ : نيبم ودع ©

 . ةمضلاب اهلثم

 صك ده صدم ل كقول كا
- 

 ل نويل هقااوتك اوقّساف هيف َنوُمِلَ ىَزْلا

 'ينبم ضام لعق : ءاج . تبرعأ : ال . ةفطاع وارلا : ىسيع ءاج املو ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىنسيع . حتفلا ىلع

 . امل دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ىسيع ءاج» ةلمجو

 :ًاراصتمتا (ءاج» لوعفم فذحو ءاجب قلعتم .رورحجبو راج : تانديلاب ©

  تاحضاولا يأ تانيبلا تايآلاب ليئارسا ينب ىسيع ءاج نيحو يأ .هلمعلو

 أ . هماقم ةفصلا تحيقاو فوصوملا فذحف

 . وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو

 دس ال



 فرح : دق .  لوقلا لوقم هب لوعفم : ةلمحملا : ةمكحلاب مكتبح دق ©

 عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تثئج . قيقحت

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحنللا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . لعاف

 قلعتم رورجيو راج : ةمكحلاب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 لعف : نيبأ . رج فرح . ليلعتلا مال ماللا . ةفطاع واولا : مكل نيبألو ©

 ريمض لعافلاو ةحتفلا هبضن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 ةمالع ميملاو نيبأب قلعتم رورجمو راج : مكل . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 .بارعالا نم ال لحم ال ةرمضملا ؟نأ» ةلص «مكل نيبأ» ةلمجو . روكذلا عمج

 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نألو

 . مكل حضوأل : ىنعمب . مكتئجب قلعتم رورجملاو

 مسا : يذلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لروعفم : يذلا ضعب ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هيف نوفلتخت ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفلتخت
 . نوفلتختب قلعتم رورجمو راج : هيف . لعاف

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا . ةيفانثتسا ءافلا : نوعيطأو هللا اوقتاف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا

 ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو لعاف

 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف «نوعبتاو» بارعا برعت اوعيطاو . ةحتفلا بصنلا

 . نيتسلاو

 ميسم لص ادع وذو مكسرو َقرَوةَعاذِإ "1 0 م اوك هي سم عسر م وو ساو
 «نال مسا : هللا ٠ لا

 لالا



 نم عم ءايلا لبق ام ىلع ةردقلا ةمشلاب عوفرم اوما بخ يبر . أدتبم عفر

  لضتم ريمض ءايلا لجأ نم اهب يتأملا ةبسانملا ةكرحب لحما لاغتشا اهروهظ
 ,ل يف «يبر وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ذا الاب رج لخ يف ملكتملا ريمض

 نم هل.لح ال دامع وأ لصف ريمض اوه» نوكي ن أ زوجيو «نا» ربخ عفر

 8 'نا» ربخ !يبرا نوكيو ًاديزم نوكي يأ . بارعالا

 ةمصا اهو ةمالعي ًاضبأ ةعرقرم يا لع ورب فوطعم مكجرو ©

 ! . روكذلا عمج 'ةمالعإ ميملاو ةفاضالاب رج

 'نأل تونلا فاذح ىلع ينيم رمأ لعف : هودبعا . ةيئفانئتسا ءافلا : هودبعاف ©
 ؛ءاخلاؤ :لعاف" عفر لحم يف لصتم.ريمض واولا : ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 ..نيتسلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ميقتسم طارص اذه ©

3 2 
 © ريل و ادع َنياوَكروْل لَو هيا باول نكت <10
 ا ىلع ينبم ضام لعف : فلتخا . ةيفانتسا ءافلا : ٍبازحألا فلتخاف ©

 ا . ةمضلاب عوفرم لعافأ: بازحألا .حتفلا

 ريمبض «مهاو . بازحالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : مهنبي نم ©

 . تي نم ةيزسجلا فرغ تنال : نسب نك دج لع يل هيلا

 اوه ليقو . منهج يف داو وه ليقو . رسمت لس للف ال ردم : لسألا

 هل ليو لاقيف تابثلا ىنعم ةدافال رداصملا عفر عفقريف كالملا ىتعمب مسأ

 !لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ٠ كيلع مالس : انلوقك

 «ليو» ربخب قلعتس رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم

 : 8 فوذحملا

 د الاد



 لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اوملظ ©

 عقر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . ًاراصتخا اهلوعفم تفذحو . ةقراف فلألاو . . لعاف

 : موي «ليو» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ميلأ موي باذع نم ©

 - تعن  ةفص : ميلأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم مويل

 8 نودشال مهو هب مهيب نأ عاقل زك 7

 لف : نورظني . بارعالا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح ؛ نورظتي له »©

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةعاسلا . اه لمع ال رصح ةادأ : ةعاسلا الإ ©

 هيلا فاضملا لحو بوصنملا فاضملا فذحف ةعاسلا نايتا الا يأ ةحتفلا هبصن

 . هلحم
 مم ع مج

 نأب بوصنم عراضم لعف : يتأت ٠ بصان يردصم فرح : مهبتأت نأ ©

 (مهلو . يه يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ةيردصملا «نا» ةلص ؟مهيتأت» ةلمجو . هي لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمبض

 لدب بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأاو . بارعالا نم امل لح ال

 . «ةعاسلا» نم

 : ىنعمب ةتغب ةمايقلا يأ ةعاسلا مهتغابت يأ لاحلا عضوم يف ردصم : ةتغب ©

 . ةاجف |

 ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . ةيلاح واولا : نورعشي ال مهو ©
 برعت : نورعشي .احل لمع ال ةيفان : ال . أدتيم عفر لحم يف نوكسلا

 ةيمسالا ةلمحالاو (مهل ربخ عفر لع يف «تورعشي ال١ ةلمحو «نرظني» بارعا

 . لاح بصن لحم يف «نورعشي ال مه»

 ل الا #



 210931 ريقل نها سو هكرتلبفلا
 :١ ىنعمب والعي بوصنم مسا : موي . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ذئموي ءالخألا ©

 !ةوادغأ بلقتتو هللا تاذ ريغ يف نيلاخدملا نيب ةلاعب لك مويلا كلذ يف عطقنت
 ؛ مسا اذا)و . ةيقابلا ةيلخلا اهناف هللا يف نيقداصتملا يأ نيقتملا ةيلخ الا اتقمو
 'ءاقفلا نم صلختلل رسكلاب كرحو هرمخآ ىلع ةرهاظلا نوكسلا لع ينيم
 ًاضيأ فاضم وهو ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس نينكاسلا
 77: ريدقتلا ..هيلا فاضم رج لح يف نيونتلاب اهنع ضرعلا ةفوذحملا ةلمجلاو
 "0 . ةلاخ لك مويلا كلذ يف عطقنت ذئموي

 «ءالخألا».ربخ عفر لحن يف : ةيمسالا ةلمجلا : ودع ضعبل مهضعي ©
 ريمض «مهلو ٠ ءالخألا نم ًالدب عفر لحم يف «مهضعب» نوكت نأ زوجيو

 ' ىلع ؛ءالخألا» ربخ وأ «مهضعب» ربخ : ودع . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا
 ' نع ًاضوع ةملكلا تنونو ودعب قلعتم رورجمو راج : ضغبل . يناثلا ريدقتلا
 . مهضعبل ودع مهضعب : ريدقتلا ذا . هيلا فاضملا

 ١ ءايلا هبصن :ةمالعو بوصنم الاب ىتثتسم : نيقتملا ٠ ءاننتسا ةادأ : نيققملا الإ ©

 ' : ريدقتلا .. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
 ' هيلا فاضملا ميقأو بوصنملا فاضملا فذحف نيقتملا نيقداصنللا ةلخ الا
 : هماقم

 20 00 7 درا 1 50 6 7 ل ما

 © نور ما لورولاو كم فؤحال داي "1
 ! ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم .: دابع:. ءادن ةادأ : دابع اب ©

 : ةفوّدحملا ءايلا ةكربجب وأ ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عئم هرخآ

 ٠ . ًاراصتخاو ًاطخ هناحبس ملكتملا ءاي تفذحو .' اهيلع ةلاد ةرسكلاو

 | عوفرم ًادتبم : فوخ . ا لمغ ال ةيقان ؛ مويلا مكيلع فوخ ال ©
 ' ةمالع ميملاو أدتبملل ةفوذحع ةفصب قلعتم رورجمو راج. : مكيلع .ةمضلاب
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 ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم  نامز فرظ : مويلا . روكذلا عمج

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو :

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . اهلبق ام ىلع راولاب ةفوطعم : متثأ الو ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 عرفرم عراضم لعف يهو «متنأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوئزحت ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 88 يلو كوي ومايا 4
 هنأل يدابعل - تعن  ةفص بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . فاضم ىدانم

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : انتاباب اونمآ ©

 لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضل ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ

 «اناو اونمآب قلعتم رورجمو راج : تايآب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . اوقدص يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 مضلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف : اوناك . ةفطاع واولا : نيملسم اوئاكو ©

 فلألاو "ناك" مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعابجلا دارب كاصتال
 ركذم عمج هنأل ءايلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهربخ : نيملسم .ةق

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ا

 ه8 نورفف فك ورخمةفاما .١

 رمضم لعفل لعاف بئان عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةنجلا اولخدا ©

 هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولخدا . محل لاقي :هريدقت

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةنجلا
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 اديكوت عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصفنم ريمض : مكجاوزأو متنأ ©
 'يف ريمضلا ىلع ةفوطعم : جاوزأ . ةفطاع واولا ؛اولخدا» يف ريمضلل
 !ريمض - لضتم ريمض فاكلا . ةمضلا اهعفر ةمالعو هلثم ةعوفرم «اولخخدا
 روكذلا عم ةمالع ميو هيلا فاضم رج لح يف مضلا لع ينيم نيبطاخملا

 1 . كجوزو تنأ نكشا : ىلاعت هلوق لثم

 ريم واولاو نونلا تربثب عوفرم لوهجسلل ينبم عراضم لعف : نوربحت ©
 ' مهنم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمسجلاو لعاف بئان عفر لح يف لصتم
 ! يأ... نوريحت متنأو : ريدقت ىلع نومعنتو اهيف نورست يأ مهجاوزأ نمو
 0 . نورورسمإ يأ . نوربحم متنأو

 سلال اد ييشتام هيفووبأ يمكنزا يركن 7١
 © نيكولا لك

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عياضم لعف : مهيلع فاطي ©

 رابجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض "مهاو رج فرح : ىلع
 ْ . اهيف مهيلع فاطي يأ . لعاف بئان عفر لحم يف رورجملاو

 راج : بُهذ نم . فاطيب قلعتم رورجمو راج : بهذ نم .فاحصب ©
 ' نم قابطأب يأ «فاحص» زيمملا مسالا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو
 00 . ةينايب انه «نماو .بهذ

 واولا ٠ اًيبارعإ برعتو «فاحص» ىلع واولاب ةفرطعم :: ام اهيفو باوكأو
 : ام . ةنخلا يفو يأ . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :اهيف . ةيفانئتسا
 . ريثؤم أدتبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لرصوم مسا

 م لأ لوصيل لس ١ بلم ةلمرإلا :يشتألا هيهتشت هيهتشت ©
 ! ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفزم عراضم لعف : هيهتشت .بارعالا

 آلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لقشلل ءايلا

 دة



 . ةمضلاب عوفرم 'لعاف

 يأ اهبارعا برعتو «سفنألا هيهتشت# ىلع واولاب ةفوطعم : نيعألا ذلتو ©

 لعفلا عفر ةمالعو . اراصتمخا ؛ذلت» ةلص راجلا فذحو نيعألا هب ذتلتو

 . ةرهاظلا ةمضلا

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : اهبف متنأو ©
 راج : اهيف . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنا

 . ريخلاب قلعتم رورجمو

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم («متنأ» ربخ : نودلاخ ©

 . درفملا نيونت

 *» نوامصوك اهاموروأ قلاب اكْبَو /*
 وأ حتفلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلت . ةيفانئتسا : واولا : ةنجلا كلتو ©

 مساو . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا «يت» لصألا نأل نوكسلا ىلع ينبنم ش

 ةميركلا ةيآلا يف ةروكذملا ةنجلا ىلا ةراشالاو أدتبم عفر لحم يف ةراشالا

 وأ . ةمضلاب ةعوفرم ةراشالا مسال  ةفص - تعن وأ لدب «ةنجلا»و نيعبسلا

 (ةنجلا يه» ةيمسالا ةلمجلاو . يه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ «ةنجلا» نوكت

 . «كلت» ربخ عفر لح يف
 . ةنجلل  تعن  ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يشلا © |

 ةيمسالا ةلمجلاو يه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ !يتلا» نوكت نأ زوجيو

 . كلت ربخ عفر لحم يف يتلا يه»

 يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اهومتثروأ ©

 .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءانلا

 لصتم ريمض (اهاو ميملا عابشال ريمض واولاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةنجلا ىلع دوعي  ةبئاغلا ريمض -

 دل لال



 1 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام»و رج فرح ءابلا :: نولمعت متنك امب ©

 ! هجولا بارعا ىلع اهومثروأب قلعتم رورجملاو راجلاو :. ءابلاب رج لح يف
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لضام لعف «متنك»و ةنحجلا يه كلتو : وهو يناثلا

 | ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم ا عفرلا ريمضب
 ! ام ببسي .: ىنعملاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا

 . يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفزم عراضم لعف : نولمعت . متنك
 : ةيلعفلا ةلمجلاو «متنك» ربخ بصن لحم يف «نولمعت» ةلمجو . لعاف عفر لحم
 ْ  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت متنكا

 ' متنك اب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصتم فولحم ريمض لوصوملا ىلا

 ' اهتم ًالدب.«ةنجلا» نوكت نأ وهو «كلت» بارعال رصخآ هنجو كانهو . هنولمعت
 ' ةيآلا يف ةدراولا «ةهكاف اهيف مكل» ةيمسالا ةلمجلا «كلت» ربخو . ال ةفص وأ
 ش . ةيلاتلا

 © لمبة يكتبها 07 37 د ل
 رورجمو زاج : اهيف «ةهكافا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رؤرجبو راج : اهيف مكل ©

 ' ةهكافل - تعن  ةفص : ةريثك . ةمصلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةريثك ةهكاف ©
 : 1 ."ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ! . .:ضيعبتلل رج فرح «نم»و . نولكأتب قلعتم رورجبو راج : نولكأت اهنم ©
 1 عفر لحب يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولكأت

 نولكأت ال : ىنعمب . هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم» نأل اهوعفم فذحو . لعاف

 اهنم» ةيلعفلا ةلمجلاو . ًادبأ راثلاب ةئيزم اهرجش'يف ةيقاب اهباقعأو اهضعب الا
 مثنأو ىنعمب يأ «مكل» يف نيبطاخملا ريمض نم لاح بصن لح يف «نولكأت
 .. اهنم نولكأت
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 مراسم

 99 نود ادع يود 7:

 اهمسا : نيمرجملا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيمرجملا نا ©

 يف ةكرحللاو نيونتلا نم ضوع .نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 . درفملا

 دورجم هيلا فاضم : ا راج: منهجا باذع نه

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عفرم ؛نا» ربخ : نودلاخ ©

 . درفملا نيونت

 85 قول مفرغ يا

 نأ زوجيو !نيمرجملا» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهثع رتفي ال ©

 لعف : رتفي . اه لمع ال ةيفان : ال . نآل ًايناث ًاربخ عفر لحم يف نوكت

 : نع . ففخي ال ىنعمب ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 لحم يف رورجملاو راجلاو . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو رج فرح

 . لعاف بئان عفر

 عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةفطاع واولا : نوسليم هيف مهو ©

 عوفرم «مها ربخ : نوسلبم . ربخلاب قلعتم رورجيو راج : هيف .أدتبم

 مهو : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 . لاح بصن لحم يف ةلمجلاو مغلا نم نوتكاس باذعلا يف
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 © نط هاو اك ولو م كللع امو 76
 ضام لعف : ملظ . اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانكتسا واولا : مهانملظ امو ©

 سالك



 : يف نوكسلا :ىلع ينبم لصتم ريمض ةان)و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 | 70/7 . هب لوعفم بصن لج يف نييئاغلا ريمض !مهاو لعاف عفر لحم
 . كاردتسا فرح ةففغ اهنأل ةلمهم : نكل . ةدئاز : واولا : اوناك نعلو ©

 .دالا  ةعايجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم صقان ضام لعف :1 ش
 0 ا اس رح يق لستم مغ

 / نم ل لع ال نيفوكلا دنع دايعو نيرصبلا دنع لصف زيمسف : نيملظلا مه ©
 ؛ نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصتم «ناك» ريخخ : نيملاظلا . بارعالا

 ًاراضتخا اهوعفم فذح لعاف مسا وهو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 .٠ مهسفنأ نيملاظلا اوناك نكلو مهبيذعتب .مهانملظ امو ىنعنمب مولعم هنألو

 ظ ه2 َنْوكَمْرِإ ]6 يواَنَلَع ضل كَمياَوَو 0١"
 . رذاعتلل زدقملا حتفلا لع ينبم ضام لعف : اودان. ةيئفانتسا واولا :اودانو ©

 ١ ةحتفلا تيقبو . ةعاجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ,ةفوذحملا فلألا ىلع
 00 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةفوذجملا فلألا ىلع ةلاد
 ١ وهو ًاكلام ام اودانو يأ . هيلع لدي هدعب ام نأل «اودان».لوعفم فذحو .ةقراف

 ْ 1 لاي نيا را ننج

 ' ل يف مضلا لع ينم هرغس ىدانم ملع مسا . ءادن ةادأ : كلام اب ©

 ' -الوقلا لوقم هب لوعفم بصن لع يف : ةلمجلا : كبر انيلع ضقيل ©
 ' >'ضقي . ةمزاج يهو ءاعدلا ماقم يف بلطلا مال ماللا . فوذحم لعفل
 : 'انيلع  ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف

 | ةضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعانف : كبر . ضقيب قلعتم رورجمو راج

 ْ راج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريم - لصتم ريمض فاكلاو
 اذه نم ًاصلخت انتينمي يأ-انيلع يضقي نا كبر لس : :ىنعمب ةفاضالاب

 .باذعلا
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 : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . مهباجأ يذلا وه هناحبس هللا نا ليقو ءوه

 : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نوثكام مكنا ©

 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 :نوثكام . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ
 . نودلاح يأ انه نوثبال مكلا ىنعمب

 نوه كيل تبل
 . قيقحت فرح : دق . ديكوتلل ءادتبالا مال : ماللا : قحلاب مكانئج دقل ©

 ينبم لصت ريمض اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انئج

 قحلاب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع: ينبم

 . مكانتجب قلعتم رورجمو راج

 : رثكأ . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : مكرثكأ نكلو ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 «نكلا ربخ : نوهراك ؛نكلا ربخب قلعتم رورجبو راج : نوهراك قحلل ©
 . درفلا نيوتت نم ضوع تونلاو ماس ركذم عمج هل اراب عيذرم
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 48 وصرف رم مَوَأدَ 37

 لعف : اومربأ «لب» ىنعمب بارضا فرح ةعطقتملا مأ : ًارمأ اومربأ مأ ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًارمأ . ةقراف فلألاو لعاف

 غم



 :«اناؤ :لعفلاب ةبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ليلعتلل ةيفانكتسا ءافلا : !إاف ©

 !ىدجنا تفذحو «نا) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض '
 ' . ديدشتلا لصحف تمغدأ وأ ًاراصتخا نينونلا

 نم ضوع نونلاو ملاَس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم نإ ربح : نوفريم ©
 ؛لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا هلوعفم فذحو لعاف مسا ةملكلاو . درفملا نيونت
 .هللا ديكو .. مهديك اومربأ |ى انديك نومربم اناف وأ . ًارمأ نومربم يأ . هيلع
 1 ٠ مهنا ىنعمب هناحبس

 كرت ة هن هلة يتلا قنا
 ماهفتسا زم ةقربسم اهأل ةلصعلا يهو فطع فرح :مأ : نويسحي مأ ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبسحي . ةردقم

 000 . «نونظي» ىنعمب . لعاف عفر لح
 :ريمض ءاناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهريس عمسن ال انأ ©

 : . اهل لمع ال ةيفان : ال ؛نأ) مسأ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 !(مهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رس . نحن هريدقت ًابوجو

 : عفر لحم يف «مهرس عمسن ال١ ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض
 .نوبسحي يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا'عم «نأ)و «نا» ربخ

 :اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو «مهرس» ىلع واولاب ةفوطعم : مهاوجنو ©
 ةثداحم يأ مهيجانتو مهسفنأ ثيدح ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 : هيلع علطنو مهاوجنو
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 ريمض ( ان ١ و . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لسر . ةيفانئتسا واولا : انلسرو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم 3

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم مهدنع ىنعمب ناكم فرظ : نويتكي مهيدل ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مههو فاضم وهو ربخلاب قلعتم بصن

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نوبتكي» ةلمجو 'نوبسحي» بارعا برعت : نوبتكي
 انتكئالم نم ةظفحلاو يأ كلذ نوبتكي ىنعمب ًاراصتخا اهوعفم فذحو

 . ًالح بصن لح يف نوكت وأ كلذ نوبتكي مهل نومزالم

 ١ َبرطالَوأ نأنتآو نعت ناكنإْرَف ©
 © .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق

 نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو .

 صقان ضام لعف : ناك . مزاج طرش فرح : دلو نمحرلل ناك نا ©

 قلعتم رورجيو راج : نمحرلل . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع يبم
 . ةمضلاب عوفرم «ناك) مسا : دلو . مدقملا «ناك» ربخب

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نيدباعلا لوأ انأف ©

 ريمض - لصفنم عفر ريمض : انأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . ناب مزج

 عوفرم انأ» ربخ : لوأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  ملكتملا

 عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيدباعلا . ةمضلاب

 (نا) نا : ليقو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 «انأف» يف ءافلا نوكت هجولا اذه يفو . ةيفانلا «ام ىنعمب ةلمهملا ةففخملا ىه

 بارعالا نم امل لحم ال ةيفانثتسا : اهدعب ةيمسالا ةلمجلااو . ةيفانعسا

 . بارعالا نم اه لع ال «ناك»و

 راش



 ' © َنوعِصَب معشر لاو نبات رم 11
 «ءايبنألا» : ةروس نم نورشعلاو ةيناشثلا ةيآلا ةميركلا ةيآلا هذه بارعإ يف عجارت وى

 . («تافاصلا» 5 ةروس نم ةكاملا دعب نوناثلا ةيآلاو

 - و 1 و م و52

 8» ندعو 100 قع واش وعمر 0

 لعافلاو هرخآ وكس ىلع ينبم رما لعف : رذ . ةئيفانعبسا ءافلا : مهرذف ©

 بصن لح يف نييئاغلا ريمض مهد و 8 تنا هريدقت ًابوجؤ هيف رتتسم ريمض

 . مهكرتاف وأ مهعدف :| ىنعمب . هب لوعفم

 ادمزج ةمالعو بلطلا باوج هنال موزجم عراضم لعف : اؤيعليو اوضوخي «©
 .. ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم .يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح
 مهعد ىنغمب : اهبارعا برعتو «اوضوخي» ىلع واولاب ةنفوطعنم :اوبعليو
 اا . مهايند يف اوبعليو مهلطاب يف اوضوخي

 نأب ببوصنم عراضم لعف : اوقالي . رجو ةياغ فرخ ؛ اوقالي ىتح ©

 :لحم: يف لضتم ريمض واولاو نوئلا فذح هبصن ةمالعو !ىتح» دعب ةرمضم

 نم اهل لحم ال ة ةرمضملا «نا» ةلص («اوقالي» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضلا «نأ و . بارعالا

 0 . اوضوخيب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ريمض («مهلاو . ةحئتفلا هبصن ةمالعإ بوصنم هب لوعفم : يذلا مهموب ©

 'يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 ْ . مهمويل - تعب - ةفص بصن :لحم

 ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودعوب ©
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 لوعفم هنال لحلملا بوصنم فوذح ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو بارعالا نم

 هب لودعوي : ريدقتب رج فرح دئاعلا داكي وا . هلودعوي : ريدقتلا . هب

 . هب اودعو ىذلا : ىنعمب

 2 27 1 1 2 ور 7

 ه5 مفاده ةللإ ضلال و ةلإ أَمتلا ذىَرأآوْعَو
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم ريمض : وه . ةيفانئتسا واولا : يذلا وهو ©

 ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر

 .اوهلل

 . لوصوملا مسالل ةفوذحملا ةلصلاب قلعتم رورجبو راج : هّلِإ ءامسلا ف ©
 نا يا ةلصلل نايب ةيمسالا ةلمجلاو . هلا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ :هلإ
 يفن هيفو رارقتسالا ىنعم ىلع ال ةيبوبرلاو ةيلالا ليبس ىلع ءامسلا يف .هنوك

 ىلاعت همسا نمض : يرشخزلا لوقي . ضرالا يف دبعت تناك يتلا ةغآلل

 امك ضرالا يفو ءامسلا يف» هلوق يف فرظلا هب قلع كلذلف فصولا ىبنعم

 لوصوملا ىلا عجارلاو بلغت يف داوج يط يف داوج وه : تلق كنأك هب
 نا ًالوط هدازو . ًائيش كل لئاق يذلاب انا ام مفوقك مسالا لوطل فوذحم
 . ةلصلا زيح يف لخاد فوطعملا

 . اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : هْلِإ ضرألا يفو ©

 ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . ةفطاع واولا : حيلعلا ميكحلا وهو ©

 هوه» أدتبملل عباتتلا ىلع ناربخ : ميلعلا ميكحلا . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا

 ةفص «ميلعلا» نوكي نا زوجيو ميلعلا وهو ميكحلا وهو يا ربحت دعب ربخ يا
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 _ هز كوتا ةهياو ب ا :ةاىّر ريو
 0 ا

 ..حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرابت . ةفطاع راولا : يذلا كرايتو ©

 .. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبمأ لوصوم مسا : يذلا

 ال لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : ضرالاو :تاومسلا كلم هل ©

 رخؤم أدتبم : كلم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راجأ: هل . بارعالا نم

 ١ هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا . ةمضفلاب عوفرم

 اهلثم ةرورجم «تاومسلا) ىلع ةفوطعم : ضرالا . ةفطاع واولاو ةرسكلا

 1 . ةرسكلا اهرج ةمالعو

 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطانع واولا : امهثيب امو ©

 ءاخلاو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم فاضم وهو ةحنتفلا هبصن ةمالعو
 ش . ةينثتلا ةمالع «ام»و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ىلع, بوصنم ناكم فرظ : دنع . ةفطاع واولا : ةعاسلا ملع هدنعو ©

 ةفالعو ةفاضالاب رورجم هيلا ةفاضم : ةعاسلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فذحف ةعاسلا مايق ملعيو يأ ةرسكلا هرج

 . هماقم

 . نوعجرتب قلعتم رورجمو راج : هيلا . ةيفانثتسا واولا : نوعجرت هبلإو ©

 ' ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عرابشم لعف : نوعجرت
 . ةبساحملل نودرت يأ . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
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 2و د را م هت م ف ل و دس رس قو يك

 هج وس هوو ادهش نمل ةعمّشلا وذ نمدوعدي بر يعلو 5
 عراضم لعف : كلمي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا واولا : كلمي الو © .

 :نوعدي . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نوعدب نيذلا © .

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 لوصوملا ىلا دئاعلاو بارعالا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص «نوعدي» ةلمحو

 مهنوعدي نيذلا : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 . اهتودبعي يا اهنوعدي يتلا ةهلآلا كلمت الو ىنعمب

 يف لصتم ريمض ءاهلاو نوعديب قلعتم رورجيو راج : ةعافشلا هنود نم ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةعافشلا . ةفاضالاب رج لحم 1

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ءانثتسا ةادا : دهش نم الإ ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دهش . الإب ىنثتسم بصن

 . لوصوملا ةلص «قحلاب دهش# ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ريدقتب فوذحم ردصمل ةفصب قلعتم وا دهشب قلعتم رورجبو راج : قجلاب ©

 يا نآرقلا قحلاب دوصقملا ناك اذا حصا لوالا هجولاو . قحلاب ةسبتلم ةداهش

 . قحلاب رقا

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوملعب مهو © .

 ةلمجو . «نوعدي» بارعا برعت : نوملعي . ظفللا ال ىنعملا ىلع «نم» ىلع

 . «مه» ريخ عفر لحم يف (نوعديلا

 مارس دوه ردك م 22 2 210007 در

 هج دوسان لوما نو
 ةيآلا يفو توبكدعلا ةروس نم نيتسلاو ةيداحلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©
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 ' لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . «فرخزلا» روس نم ةعسانلا ةميركلا
 دقو: . هللا مهقلخ يا ًازاوج فوذحم لعفل لعاف ": هللا. هب لوعفم بصن

 يف تبرعا : نوكفؤي ىنأق ظوفلم رهاظ ماهفتسا هب بيجا هنال لعفلا فذح

 . ثوبكنعلا ةروس نم نيتسلاو ةيداحلا ةيآلا

 دويل 701 تبرير 1

 ' اهلثم رورجم «ةعاسلا» ىلع فوطعم : هلوق يا : هليق . .ةفطاع واولا : هليقو ©

 . لوقو يا ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا هرج ةمالعو

 فاصضملا فذح ريدقت ىلع «ةعاسلا ملع» ىلع فطعو . ميركلا لوسرلا

 : يف يرقب سيل : ريدقتلا اذه : ليقو . هليق ملعو ةعاسلا ملع هدنعو :هانعم

 ' ًانضارتعا نسي ال اهب هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب لصنفلا عوقو عم ىنعملا
 فرح رامضا ىلع رجلا نوكي نا هجواو كلذ نم ىوقاو . مظنلا رفانت عمو

 : نا» هلوق نوكيو . مسقلا فرح فذحو بر اي هليقب مسقاو : ريدقتب مسقلا

 . مسقلا باوج (نونمؤي ال موق ءالؤه

 ١ ١ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ٌبوصنم ىدانم : بو . ءادن ةادا براي ©

 1 ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا ة ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ

 . ةفوذحملا ملكتملا

 ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فزح : ءالؤه نإ«
 1 . «نا» مسا بصت لحم يف نوكسلا ىلع

 . اه لمعاال ةيان : ال ةمضلاب عوفرم انا» ربخ : نومؤي 3 موق ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا تربثب عوفرم عراضم لعف :

 . موقل ةفص عفو لع يف «وؤي الا ةلجو . لعاف
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 سعال 5 مو :

 ١ َنولتكفْوَس لس لوميحمَف 25
 ينبم رما لعف : حفصا . ليلعتلا انه ديفت ةيفانغتسا ءافلا : مهنع حفصاف ©

 : ىنعمب تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس ىلع ش

 رج لم يف نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح «نعا و مهاوعد نع ضرعأف

 . حفضاب قلعتم رورجملاو راجلاو . نعب

 ءاقتلال واولا تفذحو . اهبارعا برعتو «حفصأال ىلع واولاب ةفوطعم : لقو ©

 . نينكاسلا

 . ةكراتمو مكنم ملست ىنعمب مالس يرما : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : مالس © '

 .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم 1

 . - لابقتسا - فيوست فرح : فوس . ةيفانثتسا ءافلا : نوملعي فوسف «© '

 لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوملعي
 بيبحلا هلوسرل ةيلستو مهل ىلاعت هللا نم ديعو ميركلا لوقلاو . لعاف عفر

 نوملعي .فوسف : ريدقتلا . مولعم هنال «نوملعي» لوعفم فذحو . ( لي )

 . قح باذعلاب مهل اندعو نا

36 2 
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 # ناخدلا ةروس بارعإ *

 ١ مح ©

 © رفاغ «نمؤملا» ةروس يف تحرشو تبرعأ .

 نيئكتجأ *
 . ةيناثلا ةيآلا «فرخنلا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا 9 هذه ©

 © يرزساتكا ل نة *
 تءاج اهنأل اهتزم# ترسكو لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : هانلزنأ انإ ©

 ينبم لصتم ريمض اياو . مسقلل ًابارج تعقو يأ رهاظ ريغ مسق لعف دعب

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كنا . اهمسا بصن لح يف نوكسلا ىلع
 ءاملاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسض هاناو . انب هلاصتال
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نآرقلا وهو باتكلا ىلع دوعي لصتم ريمض
 نم اهزيح يفامو «نإلو (نإ9- ريخ عفر لحم يي «هانلزنأل ةلمحو . هب لوعفم

 : . بارعالا نم امل لحم ال مسقلا باوج اهريخو اهمسا

 - تعن  ةفص : ةكرابم ايم . هانلزنأب قلعتم رورجمو راج : ةكرايم ةليل يف ©

 ْ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةليلل

 ( َّنِإ  ريخ عفر لحم يف : اهدعب ةلمجلاو تبرعأ : انأ : نيرذنم انك انإ ©
 لضصتم ريمض «ان" و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان. ضضام لعف : انك
 ةمالعو بوصنم اهربخ : نيرذنم (ناك) مسا عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم
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 انا» مسقلا باوجل نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا هبصن
 . «ةكرابم ةليل يف هانلزنأ

 © ريصتكتا ذنبي
 لعف : قرفي . ةليللا هله يف يأ قرفيب قلعتم رورجمو راج : قرفي اهيف ©

 . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 فاضم : رمأ . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان : مهكح رمآ لك ©

 رمأل  تعن  ةفص : ميكح . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 لوعفم يأ ةمكح يذ نأش لك يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 رمألا بحاص ةفص ميكحلا نأل يزاجملا دانسالا نم وهو ةمكحلا هيضتقتام

 يأ اهتقباس لثم ًاضيأ ةيفانثتسا ةلمجلاو . زاجم هب رمألا فصوو ةقيقحلا ىلع
 لح ال «ةكرابم ةليل يف هانلزنأ انا» ىلاعت هلوق وه يذلا مسقلا باوجل ةرسفم

 . بارعالا نم امل

 . ًارمأ اذهب ينعأ : ريدقتب حدملا وأ صاصتخالا ىلع بوصنم هب لوعفم : ًارمأ ©

 لاخلا بحاص ريكنت غوسو فصوب صصخ نأ دعب ارمأ» نم ًالاح نوكي وأ
 هاتلزنأ يأ : لوعفملا ريمض نم ًارمأ نوكي يأ . فصولا ىلع هداتعا «رمأ»

 عضوم عضوي يأ ردصملا ىلع ًابوصنم نوكي نأ زوجيو ًارمأ هنوك لاح يف
 هنا ثيح نم دحاو ناقرفلاو رمألا ىنعم نأل قرفي ردصم وه يذلا «ًاناقرف»

 . هبجوأو هب رمأ دقف هبتكو ءيشلاب مكحأ اذا

 وأ ًارداص ًارمأ : ىنعمب ًارمأل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : اندنع نم ©

 أ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم الصتم ريمض ؛اناو انم ًالصاح

 . اندل نم ًانئاك ىنعمب
 و

 ب ة4ة1ا



 ةميركلا:ةيآلا يف ةدراولا «نيرذنم انك انا» بارعا برعت : نيلسرم انك انا ©

 . قرفيل ًاليلعت نوكت نأ زربيو اهنم لدب يه يأ ةثلث

 هذي 0 رو ا و 5 هادكردم
 نأل نآرقلا انلزنأ انا : ىنعم ىلع هلجأ نم وأ  هلجأل هل لوعفم : ةمحر ©

 نأ زوجيو . مهيلع ةمحرلا لجأل اندابع ىلا بتكلاب نسرلا لاسرا اننأش نم
 ةمحر نيلسرم انك انا لصألاو لاسرالاب ةمحرلا فصو دقو هب ًالرعفم نوكت

 هبصن نوكيو ؛انم» ؤهو ريمضلا عضوم «كبر نم» وهو رهاظلا عضوف انم
 . ««ارمأل نم الدب نوكت نأ زوجيو !نيلسرم» لعافلا مساب

 ريمض فاكلاو . ةمحر نم ةفوذحم ةفصب قلعتم وزورجمو راج : كبر نم ©
 0 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض : لصتم

 لصتم :ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : عيمسلا وه هنإ ©

 حتفلا ىلع ينبم لصفتم ريمض : وه . اهمسا بصن لبخ يف مضلا ىلع ينبم
 ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم «وهل ربخ : عيمسلا . أدتيم عفر لحم يف
 , «نإ» ريخ عفر لحم يف «ميلعلا عيمسلا وه١»

 نوكي وأ ةمضلا اهعفر ةمالعو ةعرضرم عيمسلل - تعلن ةفص : ميلعلا ©

 «عيمسلا» نوكيو بارسعالا نم هل لحم ال ًادئاز داع وأ لصف ريمسم اوه

 . (نأ» رخ

 © نيف و 52

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «كبر» نم لدب : ضرآلاو تاوفسلا بر ©

 ةفوطعم :٠ ضرألاو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضملاو اهبارعإ برعتو ةقباسلا
 0 . اهبارعإ برعتو «تاومسلا» ىلع واولاب

 ل يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيب امو ©
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 تاومسلا نيب ام برو : ىنعمب رورجت ىلع فوطعم هألو ةفاضالاب رج

 لوصوملا ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ضرألاو
 . ةينثتلا ةمالع «اماو ةفاضالاب رج لحن يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةفوذحملا

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : متئك نإ ©

 ريمض ءاتلا . نإِب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحش ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ميللاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبصم نيبطاخملا ريمض  لصتم

 روكذلا عمج ةمالع

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : نينقوم ©

 نا ىنعمب . هانعم مدقتل طرشلا بارج فذحو . درفملا نيونت نم ضوع
 متنأ يذلا ميلعلا عيمسلا وه برلا اذه ناف ناقياو ملع نع مكرارقا ناك

 اوناك مهنأل امهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر هنأب نوفرتعمو هب نوربقم
 . ميركلا لوقلا اذه مهل ليقف ًاقلاخخو ًابر ضرألاو تاومسلل نأب نورقي

 © ناقلات كوي ةييو يفوتك
 ىلع ينبم «ال» مسا : هلإ «نأ» لمع لمعت سنجلل ةيفان ةادأ : وه الإ هّلإ ال ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ءانثتسا ةادأ : الإ . هللا الإ

 . ءادتبالاب عفر هيف تلمع امو ال عضوم نأل «هلإ الد عضوم نم لدب عفر

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : تيمدو ىدحي ©

 يق ةيلعفلا ةلمحلاو . وه وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 وه : هريدقت رمضم أدتبم ربخ عفر لحم يف وأ اوه» نم لاح بصن لحم

 الوعفم فذحو اهبارعإ برعتو «ىيحي» ىلع واولاب ةفوطعم : تيميو .. ىيحي

 وأ ًاضعب ىيحي وأ ءايحألا تيمي وأ تاومألا ىيحي : ىنعمب ًاراصتخا نيلغفلا

 . ًانرق وأ ًاضعب تيميو ًانرق

 ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم مكبر وه : هريدقت رمضم أدتبم ريخ : مكير ©
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 ' فاضم : ءابآ . اهبارعإ برعتو ؛مكبر# ىلع واولاب ةفوطعم : مكئايآ برو «©
 ا , .٠ ؟مكبرا يف تبرعأ «مكاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجن هيلا

 عمج اهل الا اهرج ةمالعو اهم ةورجم مكابآل - تعن  ةفص : نيلوألا ©

 1 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 : موركر ل

 يول َسِفَمْهْلَب 4
 لصاقم عفو رسم : مه. فاتتسالل بارغا فرح: كشن يف مه لب ©

 ؛ لب ةقيقحو دج نع الو نقيتو ملع نع رداص ريغ مهرارقا نأ ىنعمب !مهلا
 . بعلو ؤزيب طولخم لوق

 عقر لح يف لصتم يمض والا نرنلا توب عوفرس عاضم لعف : نويعلب ©
 . «مه) ادتبملل ٍناث ربخ عفر لحم يف ةيلغفلا ةلمجلاو . لعاف

 : ىو نيم يلم 0 ٠١

 . .رخغآ نوكس ىلع ينبم رمأ لعف : بقترا . ةيفانتسا : ءافلا : بقتراف ©
 1 1 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف 'رتتسم ريمض لعافلاو

 : ةحتفلا هبصن ةمالعو بقتراب بوصنم هب لوعفم : ءامسلا يتقأت موي ©

 . ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : تأت . رظتناف ىنعمب

 نادل - تعن  ةفص : نيبم . يتأتب قلعتم رورجمو راج : نيبم ناخدب ©

 ش . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 سة



 ١١ مل كراع العسلي 49
 لعف : ىشغي . ناخدل ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : سانلا ىشغي ©

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 هبصن ةمالعو بوصنم هي لوعفم : سانلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . مهسبليو ساتلا لمشي رهاظ ناخدب ىنعمب .ةحتفلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ميلأ باذع اذه ©

 اذه لوقي» ةيلعفلا ةلمحلاو . ميلأ باذع اذه لوقي هريدقت رمضم لعفب يأ

 . ميلأ باذع اذه نيلئاق : ريدقتب سانلا نم لاح بصن لح يف «ميلأ باذع

 «اذه» ربحت : باذع . .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: اذه

 ١١ نويؤماَتِإ بائع تن انيك 45

ةمالعو ىدانملاب ءافتكا ًاراصتخا ةفوذحم ءادن ةادأب بوصنم ىدانم : افير ©
 هبصن 

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض (اناو فاضم وهو ةحتفلا

 . انبر اي : ريدقتلا . ةقاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : باذعلا انع فشكا © :

 قلعتم رورجمو راج : انع . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باذعلا . فشكاب

 ريمض - لصتم ريمض اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نونمؤم انإ ©

 اهربخ : نونمؤم «نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 يف ةكرحاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 .درفملا
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 كن لوس دو م ١١

 قرط بعت لع يف نركسلا لع ينم ماهفتسا مسا : ىركذلا مهل ىثأ ©
 , ٠ فوذحم مدقم ربخب قلعتم نوظعتي دي فيكو مهل نيأأ نم : ٍنعمب ناكم

 ! رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف. نيبئاغلا ريمض ؛مهاو:رج فرح :ماللا
 ! ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : ىركذلا . فوذحملا ربخلاب قلعتم
 نوفيو نوركذي فيك يأ (نونمؤم انا» مهوق ىلع باوج وهو رذعتلل فلألا

 ّ . باذعلا فشك دنع ناهيالا نم هودعو اهب

 : دق . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح ئاولا : مهءاج دقو ©

 ! يف نيبئاخلا ريمض «مهاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت فرح

 ٠ ' ةعوفرم لوسرل - تعن - ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم لعاف : نييم لوسر ©
 . ًاضيأ ةمضلاب

 56 و 6 رع 110 5

 اي اش ف اهو

 . ةلاداةحتفلا تيقبو ةغامجلا واوب هلاصتاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع

 : . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمسض واولا . ةفوذحملا فلألا ىلع

 , ىلع واولاب ةفوطعم : اولاقو . اولوتب قلعتتم رورجيو راج : اولاقو هنع ©

 | ةيمسالا ةلمجللاو . اولاقو هنع اوضرعأ مث يأ . اهلارعا برعتو ؛اولوت»

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم ْبصن لحم يف : اهدعب

 . :ةمضلاب عوفرم .. ملعم وه' : هريدقت فوذحم أدتبم زبخ : نودجم ملعم ©

 ' لوعفم مسا «ملعم» : ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ملعمل - تعن ةفص : نونجم
 أ . يحولاب يعدي٠نا ملع دق : ىنعمب

 ةةكادلا



 ن نوي ااوفشاكأتإ 6

 نينوئلا ىدحا تفذح (اننا» هلصأو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذإ ©

 . نأ مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءاناو ًافيفخت
 تفذحو ملس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم «نا» ربخ : باذعلا وفشاك ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : باذعلا . ةفاضالل نونلا

 لعافلا مسا فيضأ نونلا فذح دعيو باذعلا نوفشاك : هلصأو .ةرسكلا

 . ةفاضالاب رجف هلوعفم ىلا

 ةبوصنم . ًاليلق ًافشك : ريدقتلا . هنع ةبئان وأ فوذحم ردصمل ةفص : ًاليلق ©
 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 لصتم ريمض فاكلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نودئاع مكنا ©

 نونلاو اس ركذم عمج اهلأل واولاب عوفرم «نأ) ريح : "نودئاع . روكذلا عمج

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم .ضوع

 49 نوم طلة ات 1 ١
 ىتعمب ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف ةدرولا م "موي بقتزا» يف «موي» نم لدب موي ©

 الو مقتنن وهو «نومقتتم انا» هيلع لد اب بوصنم وأ . شطبن موي اورظتناف
 نوكي نأ زوجيو . كلذ نع بجحت «نا» نأل نومقتنمب بصتني نأ حصي

 . اوركذا هريدقت رمضم لعفل هب ًالوعفم

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : شطين ©

 . ةفاضالاب رج لخم يف ةلمجلاو نحن هريدقت ًابوجو

 - تعن  ةفص : ىربكلا . ديكوتلا ىنعم هيف ردصم : ىريكلا ةشطيلا ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةشطبلل

 اللاة: 



 : ةظفل نم لعف فوصوملا ردصملا اذه يف لماعلاو

 ةيئاثلا ةبميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوئمؤم انإ) بارعا برعت : نومقتنم انإ ©

 . ةمايقلا موي نومقتنم يأ . ةرشع

 ظ © كلور موو َمَوْممكَكدلو ٠0 و و 2 8
 قع ف دق يلا ال لا. فاس: لإل  اذتف دقو ©

 ينبم لضتم ريمض هاناو . انب هلاصتالا نوكسلا ىلع ينببم ضام لعف : نتف

 . انربتخا دقل يأ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ةيفرظلا ىلع بوصنم انتفب قلعتم نامز فرظ : نوعرف موق مهلبق ©
 رج لخم يف نييئاغلا ريمض «مهاو فاضم وهو ةحبتفلا هبصن ةمالعو
 : نوعرف .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : موق .ةفاضالاب
 عرنم هلأل ة ةرسكلا نم الدب ةحدنلا هرج ةيالعو ةفا فأل دودج ا هئااض

 «ممها و حتفلا ىلع ينم سام لعف : ءاج . ةفطاع : واولا : مهءاجو
 . مدقم هب لوعفم بصن لع يف نيالا

 . ةمضلاب

 22012 اهلا 16
 ل . ل لمع ال ريسفت فرح : نأ : يلا اودأ نا ©

 لم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح
 «اودأ» ةلمجو . اودأب قلعتم رورجيو راج : يلا .":ةقراف فلألاو لعاف عفر
 لحم يف ردضم ليوأتب اهدعب امو «ناااو . بارتعالا :نم امل لحم ال ةيريسفت
 اوذأ نأ' : مهل ًالئاق : هريدقت رمضم لعفل - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن
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 نمضتم مهيلا ثعب نم لوسرلا ءيجم نأل يلا اودر وأ اوطعأ ىنعمب يلا
 نم ةففخ «نأ» نوكت وأ هللا ىلا ًايعادو ًاريذنو ًارشبم الا مهئيجي ال هنأل ئنعمل
 هنأ : هريدقت ًارتتسم نأش ريمض همساو لعفلاب هبشم فرح ىهو ةليقشلا «نأ»

 يف «يلإ اودأ» ةلمج نوكتو يلا اودا ثيدحلاو نأشلا نأب مهءاجو :ىلعمب

 نم احل لحم ال «نأ» ةلص اهربخو «نأ) مساو . ةففخملا «نا» ربخ عفر لحم

 ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نا» نوكت يناثلا هجولا ىلعو . بارعالا

 . مهءاجب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف
 هيلا فاضم : هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هللا دايع ©

 لوقي يأ نويهص ونب مهو ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورج

 ىدانم ؛دابع» نوكت نأ زوجيو . يحم مهولسرأو يلا مهودأ : ىسوم يبنلا

 دابع اي يأ باطخملا ىنعم هنمضتل ىدانملاب ءافتكا ةفوذحم ءادن ةدأب ًابوصنم

 ًافوذحم هجولا اذه ىلع ؛اودأا لوعفمو هللا دابع اي يلا اودأ ىتعمب .هللا

 . يل نايبالا نم مكيلع يل بجاو وه ام يلا اودأ ىنعمب مولعم هنأل ًاراصتخا

 - لصتم ريمض ءايلاو ليلعتلل لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكل ينإ ©
 اهريخب قلعتم رورجمو راج «مكلاو اهمسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 لوسرل  تعن  ةفص : نيمأ . ةمضلاب عيفرم «نا» ربخ : نبمأ لوسر ©

 . نوم ىنعمب ةمضلاب عوفرم

 © نت مكن اءاؤقالنآو او 2 7
 . نيهجرلا يف اهبارعإ برعتو «اودأ نأ» ىلع واولاب ةفرطعم : اولعق ال ناو ©

 فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : : اولعت . ةمزاج ةيهان :ال

 . نونلا

 هللا ىلع اوربكتشت ال : ىنعمب اولعت الب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع ©

 . هللا يبن ىلع اوربكتت ال وأ هيحوو هلوسرب ةناهتسالاب
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 ريْمض 2 لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بْضن فرح : مكيتآ ينإ ©
 هغفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : يقآ ٠ اهمسا ابصن لحم يف - ملكتملا

 :, انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا

 ٌبطصن لحم يف مضلا ىلع ينبص  نيبطاخملا ريمبض  لصتم ريمض فاكلا

 عفر لح يف «اهدعب امو مكينآ» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم
 ةمضلإب عوفرم ؛نا» ربخ لعاف مسا امكيثآ» نوكت نأ زوجيو «نا) ربخ
 . مكيلا تأ وأ' مكيلا تلسرأ ينا : ىنعمب :لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 -تعن ١ ةفص : نيبم ..مكيتآب قلعتم رورجمو رانج : نييم ناطلسي ©

 . ةنيب ةجحب ينأ اهلثم ةرورجم ناطلسل

 *9 نوم لوو قوما 1

 نضام لعف : تذع . ةقباسلا ةيآلا يف «ينا» ىلع واولاب ةفرطعم : تذع يناو ©
 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم

 يف اهدعب امو «تذع» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا

 ا . ذئاع إو 4«نإ» ريخ عفر لع

 ريمض - ' لصتم ريمض ءايلاو تذعب قلعتم رورجيو زاج : مكيرو يبري ©
 «ِنير» ىلع فوطعم : مكبر . ةفطاع واولاو ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا

 - .نيبطاخملا رسمض  لصتم ريمض فاكلا . ةرسكلا هرج ةمالعو رورحجب

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 بوصنم عراضم لعف : نومجرت . بصان يردصم فرح : نومجرت نا ©
 .'لعافإ عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .. نونلا فذج هبصن .ةمالعو نأب

 ملكتملا ءاي ىلع ةلاد ةرسكلاو بازعالا نم امل لبحم ال. ةياقولا نون نونلا
 ةلمخو يآلا سوءر عم: بسانتللو ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا
 اهدعي امو «نألو . بارعالا نم اه لحم.ال ةيردضملا 4نا» ةلص «نومجرت»

 راجلاو نومجرت نأ نم يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب



 تأجتلا يناو وأ . يئاذيا نم ترجتسا : ىنعمب تذعب قلعتم رورجملاو

 . نولتقت يأ نومجرت نأ نم مكبرو يبرب ترجتساو

 ١ نري لناو ©
 مزجو يفن فرح : م . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانكسا واولا : مل نإو ©

 . بلقو 1

 ةمالعو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف ملب موزجم عراضم لعف : يل اونمؤت ©

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح :همزج

 . اونمؤتب قلعتم رورجمو راج : يل

 . نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نولزتعاف ©:

 .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اومزتعا

 . «نومجرتا يف تبرعأ نونلاو واولا

 ١7١ نوب دال ولم ناكر 42 و راع وو لوو باك سب ْ
 يأ هب اونمؤي ملف : ريدقتب بيبستلل رمضم ىلع ةفطاع ءافلا : هير اعدف ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم «ىدان» ىنعمب ضضام لعف : اعد . هبر اعدف هب اورفكف

 : هبر وه : هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع

 . ةفاضالاب

 ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ءالؤه نأ ©

 يف امو «نأ» نوكت اذه ىلعو © نأب يأ «نأ» مسا بصن لح يف رسكلا ىلع

 راجلاو ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح

 . كلذب هبر ىدانف يأ . اعدب ًاقلعتم ررجملاو

 موقل - تعن  ةفص : نومرجم . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : نومرجم موق ©

 ةهءادل



 نم ضرع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالسو اهلثم ةعرفرم

 2 100 فر
 د فر ا فلس لع ينم ما ل أ يس دل وصل

 , اهدغي امو (رسأل) ةلمحو . تنأ هريدقت ابوجوو هيف رثتسم ريمض لعافلاو ءايلا

 : . ربمأ لاقف : هريدقت رمضم لعفل - لوقلا لوقم هب لؤوعفم بصن لخم يف

 لوقت اى رمألا ناك نا : ريدقتب فوذحم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا نوكت وأ

 لاف ةرسكلاو منج لح يف ءاملاب تقم مقاسج طرش باوج ةلمشلاو ٠ رسأف

 لج لع يف لصتم ريب هيلا رسأب لععم رورجو راج اليل يدابعب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نودئاع مكنا» بارعا برعُت ؛ نوعبيتم مكنا ©
 . ليلعتلا ىنعمب انه «نااو ةرشع ثع ةسماخلا

 1 5 2 سو صر
 9# يوسي اوهررلا كرتاو 7
 أ كرح يذلا هرخآ نوكس ىلع ينبم رمأ لعف : كرتا . ةفطاع واولا : كرتاو ©

 ش : 0 ءاقتلال رسكلاب

 ' لاحت : ا ارو ًاوهر رحبلا ©

 ! يف ةدراولا ؟نومرجم موق ءالؤه نا» بارعا برعت : نوقرغم دنج مهنا ©
 [«نا» مسا بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مه»و نيرشعلاو 'ةيناثلا ةميركلا ةيآلا

 . قرغلاب مهيلع موكحم يأ



 . 27 2و 2

 © دوو كج ماوصل 7
 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ةيربخ : مك : اوكرت مك ©

 ةعامجلا واوب هلاصتالا مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوكرت «اوكرت» لعفلل

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض .واولا

 : ريدقتلا «مك» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نودعو تانج نم ©

 واولاب ةفوطعم : نويعو . اوكرت مهنرك لاح نويعلاو تانجلا نم ًاريثك ًاددع

 . اهبارعا برعتو «تانج» ىلع

 ف ميك هِماَقَمَو عوُرُرَو 355

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 8*» يكف فوكو يك ا اهم ص
 لعف : اوناك . اهبارعا برعتو «تانج» ىلع واولاب ةفوطعم : اوثناك ةمعنو ©

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام 1

 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم

 «ناك» ربخ : نيهكاف ؛اوناك» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيهكاف اهيف ©

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ٠

 بصن لحم يفو ظفللا ىلع ةمعنل ةفص لحم يف «نيهكاف اهيف اوناك» ةلمجو درفملا

 . نيمعنتم اهيف اوناك ىنعملاو . لحملا ىلع

 © قيل ء امور كلك
 . ردصمل ةفض بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : كلذك ©

 دم/اد



 اهنم مهانجرخأ جارخالا كلذ لثم : ريدقتب رمضم لماعلاو هنع ةبئان وأ

 ؛دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكبلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ

 *: ريدقتلا ٠ فوذحم أدتبم عفر لحم يف فاكلا توكت وأ باطخلل فاكلاو

 1 . كلذك.رمألا

 'هلاضْنال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ثروأ . ةفطاع واولا : اهانثروأو ©
 ريمبض «اه)و: لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو ..انب

 ؛ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مهرايد ىلع دوعي.- ةبئاغلا ريمض  لصتم
 ٠ . لوأ هب لوعفم

 : نيرخآ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : نيرخآ ًاموق ©

 ,عمجب ةقحلم اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبرصنم ًامؤقل - تمن - ةفص

 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ماسلا ركذملا

 ظ 48 كلَطُمأواَكَمَو شيلا اتصل 1و ب 1 7 3 م ل م وأ داس د جسر
 ! ضام لعف : تكب . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفاتتتسا. : ءافلا : تكب امف ©

 : هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل زدقملا حتفلا ىلع ينبم

 1 لخاال ءاتلاو . ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلا تيقبو ةنكاسلا ثينأتلا ءاعب

 راو عب رج لع ف نيالا يمض «مهلو رج فرح ' ءامسلا مهيلع ©

 "اذه لبق ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ؟ءامسلا» ىلع واولاب ةزفوطعم : ضرألاو .٠

 ! مهيلع ىكب اف ىنعمب وأ هدقف مظعي نم ةيفانملا مهاحبو مهب مكهت هيف لوقلا

 . فدجب ضرألا لهأو ءامسلا لهأ مهيلع ىكب ايف نعي نونمؤملاو ةكتالملا
 . ؛هماقم هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا

 ؛ . لوألا «ام) ىلع ةفقوطعم : ام . ةفطاع واولا :. نيرظنم اوناك امو ©
 ؛ ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيهكاف اوناك» بارعا برعت : نيرظنم اوناك

 كلا دز لا التل



 ىلا اورظني مل مهكاله تقو ءاج امل ىنعمب نيلمهم يأ . نيرشعلاو ةعباسلا

 . ايندلا يف مط لجع لب ةرخآلا ىلا اولهمي ملو رخآ تقو

 ٠" يابسة يعدو ©
 «نوعرف موق انتف دقلو» بارعا برعت : ليئارسإ ينب انتجت دقلو .٠

 قحلم هنأل ءايلا «ينب) بصن ةمالعو ةرشع ةعباسلا 1 ةميركلا ةيآلا ٍِق ةدراولا

 - تع - ةفص : نيهملا . انيجنب قلعتم رورجمو راج : نيهملا باذعلا نم ©

 8 ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورج باذعلل

 ١" فرمان ل36 نون ©

 الع ناك هسفن يف هنأك «نيهلا باذسلا# نم لدب رورجو راج : نوعرف نم ©

 اقلعتم رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو . مهتناهاو مهيبذعت يف هطارفال ًانيهم

 رج ةمالعو . نوعرف ةهج نم ًاعقاو :ريدقتب نيهملا باذعلا نم ةفوذحم لاحب

 . ةقرعملاو ةمجعلل فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا:مسالا

 ريمض ءاهلاو ليلعتلل لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ًايلاع ناك هنإ ©

 ٍلعف : ناك «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا' ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم

 ًايلاع . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريم اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ٍضام

 ربخ عفر لحم يف ؛ًايلاع ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم «ناك» ريخ

 . ًاريكتم ناك يأ «ناد :

 يف مهنم ًافرسم : ريدقتب نإل ناث ربخب قلعتم رورجبو راج : نيفرسملا نم © '

 عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ًافرسم ًاربكتم يأ ًايلاع ناك هنأ يأ ربكتلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم



 لك 5 1 م ام

 قفا 7 راح قلو 5

 | برعتو «ليئارسا ين ؛ يجن دلو" لع واولاب ةفوطعم : مهانرتخا دقلو ©

 ينب انرتخا دقلو يأ . هب لوعفم بصن لحم يف نب نييئاغلا ريمض «مهدو اهبارعأ

 ..ليئارسا
 نيللع يأ) مهانرتخا يف «ان» ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج: ملع ىلع ©

 ١ 1 . نوملع تنحن وأ

 ! ريمبض «مه» ريمضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راج : نيملاعلا ىلع ©
 نونلاو ماش ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «مهانرتخال

 . نوفيزي مهنأب انم ملع عم يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 ١ هضاب راكيباا عما ©
 برتعتو ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا «مهانرتخخا» ىلع واولاب ةفوطعم ؛ همايتأو .

 . اهبارعإ

 ةمإلعو نمب رورجم مسا : تايآلا . ضايمتلل رج فرج : نم : تابآلا نم ©
 | قلعتم وأ تازجعملا نم يأ ٠ مهانيتآب قلعتم رورجملاو راسجلاو ةرسكلا هرج

 . هيلع (ةمدقتم اما نم لاحب

 : رم أدتيم : ءالب ٠ مدقم ريشي قلمتم دوره راج : هيف انينآل ناث هب

 ' اهعقر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ءالبلل تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عيفرم
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نيبم ءالب.هيف» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلا
 ؛ نم «نمل هيلع تلد ًافوذحم يناثلا ؛انينآ» لوعفم نوكي نأ زوجيو . بارعالا
 ا يذلا يناثلا لوعفملل ةفص بصن لمح يف ًالوصوم سا «انم» نوكتو ةيضيحبتلا

 . نيبم ءالب هيف يذلا تايالا ضعب يأ «نم» هنع تبان
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 ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . لغفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ءالؤه َّنِإ ©

 . نإ اهمسا بصن لحم يف رسكلا ىلع

 عوفرم عراضم لعف : نولوقي  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا: نولوقيل ©

 يف : ةيلعفلا ةلمجلاو «نا» ربخ عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشي

 . شيرق رافك ىلا ةراشالاو «نا» ربخ عفر لح

 © َنشْمْرلامو لالا تاو لإني 6
 عفر ريمض : يه . اه لمعال ةيفاثلا هاما ىنعمب ةلمهم ةففخ : يه نإ

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 عوفرم «يه» ربخ : ةتوم . ال لمع ال رصح ةادأ : ىلوألا انتتوم الإ ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملل لصتم ريمض هاناو ةمضلاب ش

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم انتتومل ةفص : ىلوألا . ةفاضالاب

 .هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةدحاولا ةتوملا ىوس يأ . رذعتلل

 ةيآلا يف ةدراولا «نيبذعمب نحن امو» بارعا برعت : نيرشنمب نحن امو ©

 نحن امو : ىنعمب «تافاصلا» ةروس نم نيسمخلاو ةعساتلا ةميركلا

 جاسر ام + طقم
 © نقص دص كح ناتو اند

 ثعبن يأ رشنن انك نا : ىنعم ىلع ردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : اوتأف ©

 يل حلو ل اس ا حاد انوكت وأ ٠ اتاي اوتأف توملا دعب

 هعراشم نأل نونلا فلاح لع بم رمأ لعق اوتنأ . كلذ مكبر مكلاؤسب

 ل قمء الا



 ا. قاف فلالاو لعا عقر ل يف لصتم ريمض رولا . ةسمخلا لاسنالا نم

 - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هان)و . اوتئاب قلعبتتم رؤرجمو راج : انئابآي ©

 : . .ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ام لعف : متنك مزاج طرش فرح : متنك ْنِإ ©

 عسل ا نإ عج لع يف ثلا لش رسل قنا هحتب ا

 | 1 . ةانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو روكذلا عمج ةمالع

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأ ءايلاب بوصنم (ناكا ربخ : ٍنيقداص © ش

 #00 نضِمرمأاكَم 3 راكم يسال ا ا وي 1 2م
 , لح يف لصفتم ريمض : مه ال لحم ال. ماهفتسا ةزمه: : ةرمهلا : ريخ مهأ ©

 1 . ةمضلاب عوفرم «مه» ربخ : ريخ . أدتبم عفر
 يهنأ لع ةقوطعم : موق . ةلصنتلا ؛مأ» يهو فطع فرح: عبت موق مأ ©

 لبق ام أل ًاراصتخا اهيبخ فذح دقو ةمسلا اهي ةمالصو هيثم ةصوخرم
 . فاضم : :عبت ؟ لضفأ عبت موق وأ ًاهاجو ًالام لضفأ مه أ . هيلع لدي

 ْ . ةرسكلا هرج ةمالعو ”ةفاضالاب رورحي هيلا
 يف فركسلا لع يتبم لرصوم مسا : نيثلا . فطع فرح : دال : نيذلاو «

 ريهض !مهاو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : مهلبق نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . ىضام لعف : كلهأ «نيذلا» ربخ عفر لحم ف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهانكلهأ ©
 ! يف'نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه)و لعاف عفز لح
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 لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ليلعتلل لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مهنإ ©
 . مهتأل ىنعمب «نا» مسا بصن 1

 ةعساتلا ةيآلا يف ةدراولا «نيرظنم اوناكا بارعا برعت : نيمرجم اوئاك ©

 . نإ ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو نيشرعلاو ش

 42 يبخل امهتاَمَوضْراْلاَو نولي َمَو "م,

 . ةرشع ةسداسلا ةيآلا «ءايبنألا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 هو يكل وسل ج1 1 ا ل اتا
 *> نولخيال هراكأ نكون اي مشل

 برعتو ةقباسلا ةيآلا يف «انلقخ امو» ىلع واولاب ةفرطعم : امهانقلخ امو © ْش

 «اماو هب لوعفم بصن لحم يف ةمضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهملا . اهارعا

 . ةينثتلا ةمالع

 ةبئان ةفصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . ال لمع ال رصح ةادأ : قحلاب الإ ©

 ريمضلا نم لاحب قلعتم وأ قحلاب ًاسبتلم ًاقلخ الإ ريدقتب فوذحم ردصم نع
 . قحلا انعمو : لعافلا نم وأ قحلاب نيسبتلم «امه»

 مسا : رثكا . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيفانتتسا واولا : مهرثكا نكلو ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه»و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛نكلا

 . ةفاضالاب

 لمع ال ةيفان : ال «نكل» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي .اهل

 نركلا انقلخ يأ كلذ نوملعي ال يأ ًاراصتنخا اهرعفم فذحو لعاف عفر

 . قحلاب
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 وكلم
 ه2 يميل يلا

 «نأ» مسا : موي ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : لصفلا موي نا©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجج هيلا فاضم : لصفلا . ةحتفلاب بوصنتم

 , قلخلا نيب هيف لصفي هنأل لصفلاب يمس ةمايقلا موي نا يأ ةرسكلا

 رج لحب يف نييتاغلا ريمض «مهاو ةمضلاب عوفرمب «َّنا» ريش : : مهتاقيم ©

 . مهئازجو مهباسح داعيم يأ ةفاضالاب

 ةمالعو اهلثم رورجم «مهت تاقيما يف (مه» نيبت نييئاغلا ريمضل ديكوت : نيعمجأ ©

 درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب .قحلم هنأل ءايلا هرج

 ش . هظفل نم دوقم هل سيو عجب نعم يف دحلو ره يذلا عجل رع

 26 ل
 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبروصنم «لصفلا موي» نم لدب : ىلوم ينغب ال موي ©

 هعقر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ينغي . امل لمع ال :ةيفان : ال . ةحتفلا

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف «ىلوم»و لقشلل ِءايلا ىلع ةردقملا ةمفلا
 رج لحن يف «ىلوم ينغي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . ىلوم عفني الو ءىزجي ال ىنعمب . ةفاضالاب

 لع ةدتلا ةرسكا هرج ةمالعو يني قاتس رورجر رام: ائيش ىلوم نع

 . ةخاتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ١ىتغي) لوعفم ًائيش . رذعتلل فلألا

 0س ىلوم عني ال ىنعمب «ينغي» لوعفم ماتم يف.رورجملاو راجلا نوكي
 نوكت وأ ءانغا يأ ردصملا عضوم يف ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم ًالوعفم «ًائيشثاو
 ىلوم يأ ينغي ال ىنعمب . ًائيش ءانغا : هريدقت فوذحم ردصلل - ًاتعن_ ةفص

 . ناك ىلوم يأ نع اهريغو ةبارق نم ناك

6١١ 



 لعف : نورصني . اه لمع ال ةيفان : ال .ةفاطع واولا : نورصني مه الو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض رهف «مه» امأ . لعاف
 عمجلا ةغيصب ريمضلا ءاجو «مه) رب عفر لحم يف !نورصني١ ةيلعفلا ةلمحملاو

 . ىلوم لك عايشلاو ماهبالا ىلع ظفللا لوانتل ريثك ىنعملا يف ىلوملا نأل

 ةر

 *» ميار اوم وكر كرسيِإ *

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ال لمع ال رصح ةادآ : نم الإ ©
 الا باذعلا نم عنمي ال يأ «نورصني) يف واولا ريمضلا نم لدب عفر لحم

 ىلع ابوصنم بصن لحم يف «نماو ءانثتسا ةادأ ؛ال» نوكت نأ زوجيو ..نم

 . نم نكلو يأ عطقتملا ءانثتسالا

 ةمالعو ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللا محر ©

 - دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةمضلا هعفر

 : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا

 . هللا هر نم الإ

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءام او لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : وه هثنإ ©
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض وه . اهمسا بصن لحم يف مضلا
 . ادتبم عفر

 ناعوفرم أدتبملل ربخ دعب ربخ يأ عباتتلا ىلع نابخ : ميحرلا زيزعلا ©
 وأ 2نا» ربخ عفر لح يف : ميحرلا زيزعلا زه ةيمسالا ةلمجللاو . ةمضلاب

 زيزعلا»و . بارعالا نم امل لحم ال داع وأ لصف ريمض اوه»ا نوكت

 . هعاطا نمل ميحرلا هاصع نم هنم رصني ال هنا ىنعمب نا يربخ : «ميحرلا

 . زيزعلل ةفص ؛ميحرلا» نوكي نأ زوجيو
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 ©« رزه ت نإ ع أ
 | مسا: ةرجش ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : موقزلا ةرجش نا«

 ٠ هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : موقزلا . ةحيتفلاب بوصنم «نا»

 أ . ةرسكلا

 ركلاماَط : :
 روزجم هيلا فاضم : ميثألا . ةمضلاب عوفرم ؛نا»:ربخ : ميثألا ماعط ©

 : نم يهو ماثآلا ريثكلا رجافلا بنذملا ماعط يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 : . لعاف ىتعمب ليعف ةغلابملا غيص

 19 هلقازلور# 1 وكسر

 1 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج يلا فاضم |: لهل ٠ ريخ دعب ربخ يأ

 . باذملا ساحتلاك ىنعمب

 : يلغي . لهملا نم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوطيلا يف يلغي ©

 ! لعافلاو لقفل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم .عراضم لعف

 : .ٍلغيِب قلعتم رورجمو راج : نوطبلا يف . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ' © رجازتك 7
 | بصن لع يف حتفلا ىلع ينبم «لثم# ةعمب مسا فاكلا : ميمحلا يلغك ©

 : . ميمحلا يلخك ًانايلغ : هريدقت فوذحم ردصم تعن وأ «يلغي» ريمض نم لاح

 ا فاضم ميمحلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجأ هيلا فاضم : يلغ

 ٠ 2: ةرارحلا ديدشلا ءاملا لثم ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحب هيلا

 م15



 *» . ريجناةوس هول ودُ 0
 ا و

 بصن لح يف لصتم ريم ءاهاو لعاف عفر لح يف لصتنم ريمض واولا
 لاقي : هريدقت رمضم لعفل لعاف بت بئان عفر لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم

 «مينألا» ىلع دوعي ءاحلاو . هوذخ ةينابزلل

 . اهبارعا برعتو « هوذخ ٠ ىلع ءافلاب .ةفوطعم : ءاوس ىلإ هولتعاف ©

 . هولتعاب قلعتم رورجبو راج : ءاوس ىلإ 1

 هوذخ : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميحجلا ©

 . اهمظعمو رانلا طسو ىلا هورجف يأ فنعب هودعقف

 © ري أر اع يبرد اسم
 . اهبارعا برعتو «هولتعا» ىلع ةفوطعم : اوبص . فطع فرح : اويص مث ©

 . فاضم وهو اوبصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هسأر قوف ©

 ءاطاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هسأر

 . :ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 نأل ةراعتسا اهيف ةرابعلاو اوبصب قلعتم رورجمو راج : ميمحلا باذع نم ©

 «نماو . بيهأو لوهأ نوكيل هل راعتسم بصلا هب ًاقلعم باذعلا ركذ

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميمحلا . ضيعبتلل

 هريدقت ىلع وأ . هيلع ةلاد ةيضيعبتلا « نم » نأل « اوبص» لوعفم فذحو

 هقيرط نأ ركذ يذلا ريدقتلا وه اذهو راحلا ءاملا وه ًاباذع هقوف اوبص

 . ةراعتسالا

 1١م



 8 1 قد
 لغافلاو نيتكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : قذ ©

 | وي لوعقم بصق لع يف ةلمخو . تنأ هر يونيو همق رسم رض
 ْ هل اولوقو يأ اوبض ىلع فوطعم رمضم ىلعفب  لوقلا لوقم
 انه قذ ين ميمحلا باذع وهو اهيلع لد اهلبق ام نال ًاررصتخا اهوعفم

 . باذعلا

 : .ريمض ل صتم ريمض ءفاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : تذأ كنا ©
 لصفنم نيمض : تنأ,«نأ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا
  بطاخملا ريمضل ديكرت بصن لحم يف وأ أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم

 ْ : .٠ ١ «كنا» يف فاكلا

 1 ةمضلاب ناعوفرم ربخ دعب ربخ «تنأ» أدتبملل ناربخ : ميركلا نيزعلا ©

 ' هنجولا اع «نا» ربخ عفر لحم يف : ميركلا زيزعلا تنأ ةيمسالا ةلمجلاو

 نوكت ديكوتلا وهو يناثلا هجولا ىلعو ءادتبالا وهو «تنأ» بارعا نم لوألا

 أ ةلمجلاو ريرعلل - ًاتعن ةفض ( ميركلا» نوكي نأ زوجيو .نال نيربخ ناتسملكلا

 | ززعتي ناك نمب مكهتلاو ؤزحملا ليبنس ىلع تءاج ؛«ميركلا زيزعلا تنأ كنا»

 : همرق ىلع مركتيو

 1ا سامان اعد مم ٠

 ىلع ينبم ةراشا مسا : : لعفلاب شم ديكوتو ايصن فرح ؛ اذه نا«

 اذه نا يأ . باذعللا ىلا لا ةاشالاب «نا» مسا:بصن لحم يف نوكسلا

 .باذعلا

 وه هريذقت فوذح أدتبم ربخ عفر لح يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام ©

 . نإ ربخ عفر لح يف "ام وه» ةلجو
 2 نا



 نم اه لع ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نورتمت هب متثك ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك .بارعالا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا

 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحدل ا عفرلا ريمضب

 رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورتمت «ناك» ربخب قلعتم

 يأ «متنكا ربخ بصن لحم يف «نورتمتا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . نولداجتت يأ نوجالتتو نورامتت يأ نوجالتت وأ نوكشت

 ١ نيمأراكمْف نينا ©©«
 بوصنم اهمسا : نيقتملا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيقتملا نا ©

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 .ردقملا

 ماقملا تعن  ةفص : نيمأ «نا» ربخب قلعتم رورجو راج : نيمأ ماقم ب

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجب

 .رد 320

 8 نويبعو كنج ف 075

 ةفوطعم : نويعو . نال ٍِناث ربخب قلعتم رورجيو راج : نويعو تانج يف ©
 . ءام نويع يفو نيتاسب مه يأ . اهبارعا برعتو «تانج يف» ىلع واولاب

 هل اس و ع رت ا هماوركر

 © َنيِإيَعْل ٍقربتساو سدنش نم نوُسلَي 07
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوسيلي ©

 ةيآلا يف ةدراولا «نيقتملا نا» يف نال ناث ربح عفر لحم يف ةلمجلاو لغاف

 فذحو الاح بصت لحم يف نوكت نأ زوجيو نيسمخلاو ةيداحلا ةميركلا

 ه6



 ! قزيتساو سدنس نم ًابايث نوسبلي يأ ٠ قاسيسلا نمر ولعم هلل افومقم

 . .ةيضيعبتلا «نم» يأ «سدنس نما هيلع تلد ًافوذحم نوكي نأ زوجيو

 .رباقملا لوعفملل ةفصب قلعتم رورجمو راج : قريقساو سدنس نم ©

 , نف قرانم يأ اهبارعا برعتو «سدنس# ىلع واولاب ةفوطعم : قربتساو 1

 ْ . ظلغ امو ريرحلا وهو جابيدلا

 .. عمي هلأل ايلا هبصن ةمالعو بوصنم ؟نوسبليا ريمض نم لاح : نيلياقتم ©

 | يف اضعب مهضعب لباقي ىنعمب . درفلا نيونت نم ضرع نونلاو ماس ركذم

 © نيعروم وم مورو كيلا 0 :

 ١ ادب ريخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©
 ٠ نع ةبئان ةفص وأ هب لوعفم بصن لحم يف وأ كلذك رمألا : هريدقت فوذحم

 | وأ اباوثلا كلذ لثم وأ مهانبثا كلذ لثم :ريدقتب _ قلطملا لوعفملا  ردصملا
 ١ ٠ يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . مهانيزج يأ مهانبثأ ةبوثملا كلت لثم
 ْ . سل فا : ماللا . ةفاضالاب رج لحم

 ' «مهاتبثأ) ردقملا لعفلا لع فوطعم اهدعب امو ةفطابع واولا : مهانجوزو ©
 | ينيم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : جوز

 ؛ لوغفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو لعاف. عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 . هب

 ! ةفض : نيع . نهب مهانرقو يأ مهانجوزب قلعتم رورجمو راج : نيع روحب ©
 ْ عمج روح ءاسنب يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو انهلثم ةزورجم روحلا - تعن -
 دتشا يتلا نيعلا تاذ يأ نيعلا يف روحللا تاذ ءاضيبلا ةأرملا يهو :ءاروح

 | ةعساو يأ ءانيع عمج «نيعاو . اهداوس داوسو اهنضانيب ضايب يأ اهضايب
 .:اهلحم ةزوح» ةفصلا تلحو «ءاسنا رورجملا فوصوملا فذحو . نيعلا
 . «نيع) نم «ءاسنلا» كلذكو
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 هكر. ىاس خر: ظلم مس 2 هدر ا
 89 يدم وهف لح هيف وعدي
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 . ةهكافلا

 2 2 1 هل م هس كم و م رس. هس ع و د

 2 مي اب ادعو َقَوَو لوألا ةَمّوْل الإ توما بف نوقوذيال 05
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 نم الدب «ىلوألا ةتوملااو ال لمع ال رصضخح ةادأ الإ نوكت وأ نييزاجحلا
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 5 ند يس
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 . "ةفوفكمو ةفاك : امنا . ليلعتلل ةيفانئتسا : ءافلا هانرسي (ناف نيبملا

 ! «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كئاسلب هاترسي ©

 ' باتتكلا ىلع دوعي ءاحلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا' ىلع ينبم لصتم ريمض
 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ميركلا نآردقلا يأ
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 ١6اه 



 4 توب بينك 4
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : بقترا . ةيفانئتسا : ءافلا : بقتراف ©
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 نيبئاغلا ريمض «مه»و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نويقترم مهنا ©
 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم اهربخ : نوبقترم . اهمسا بصن لحم يف ْ

 فذحو نورظتنم : ىنعمب لعاف مسا ةملكلاو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو
 كب نوصبرتم دمحم اي لب لحي ام نورظتتم مهنا ىنعمب ًاراصتخا اهوعفم
 . رئاودلا
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 2#. سدنس نم نوسيلي # 5

 4... مهانجوزو كلذك ا 4

 <... لكب اهيف نوعدي 0-١
 4... اهيف نوقوذي ال 8-01

 4... كبر نم ًالضف 3 هال

 2#. كناسلب هانرسي (نإف » ه8

 < نويقترم مهتإ بقتراف # 4

 هاا
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